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DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ

DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE

1. Space. A city is a collection of “architectural
things”: before its edifices are identified and a thing
is named – as a house, a theatre or a temple, there
are surfaces, solids and directions… A city is not an
architecture. A city is a space built by architecture,
consisting of other spaces: cultural, economical,
political…. Today in the age of democracy, sacred
ownership and free market, above of all it is a result
of the Game, where a fortune has its role.

2. City. A city we would like to remember
– a collection of comprehensible shapes of places
and familiar forms of buildings, has gone. A space
allowing the citizens and visitors to identify with it
has gone. “City” is replaced by “building” faulty
revised according to nostalgic intentions.

3. Place. In this situation places become import-
ant, remaining enclaves of “urbanity”, which we can
embrace with imagination and find their meanings
and roles. Again an architectural work gains its
special significance. It is perceived by community as
a remarkable thing – unique, original, described and
discussed, distinguished from the surrounding by
esthetic and prestigious values.

4. Sign. Architectural work takes a role of a place’s
sign, sometimes it becomes a sign of a city.
It happens that it changes into a sign of a country or
a continent. Such an architecture gains a position of
“contemporary cathedral”, functioning besides of its
purpose, radiating with its meaning further than an
area of its neighborhood.

5. Context. Thesis, that in order to get to the
essence of designed architectural form defining
“urban motivations”( features of a city possible to
analyze and describe) is needed - seems to be the
idea of the past. It is not only because of difficulties
of such an analysis of a city space without quality.

1. Przestrzeń. Miasto jest zbiorem „rzeczy archi-
tektonicznych”: zanim można rozpoznać jego budow-
le, i nazwać rzecz – domem, teatrem lub świątynią,
są płaszczyzny, bryły, kierunki ... Miasto nie jest ar-
chitekturą. Miasto jest zbudowaną przez architekturę
przestrzenią, na którą składają się inne: przestrzeń
kulturowa, ekonomiczna, polityczna... Dziś, w epoce
demokracji, świętego prawa własności i wolnego ryn-
ku, nade wszystko jest wynikiem Gry, gdzie przypa-
dek ma swoją rolę.

2. Miasto. Miasto, jakie chcielibyśmy pamiętać,
umarło: zbiór czytelnych kształtów miejsc i oswo-
jonych form budowli. Skończyła się przestrzeń umoż-
liwiająca identyfikację z nią – mieszkańcom i podróż-
nym. „Miasto” zastąpiła „zabudowa” ułomnie kory-
gowana według nostalgicznych intencji.

3. Miejsce. W tej sytuacji ważne stają się miej-
sca, pozostałe enklawy „miejskości”, które można
objąć wyobraźnią, i odnaleźć ich znaczenia i role.
Także znów nabiera szczególnego znaczenia dzieło
architektoniczne odbierane przez społeczności jako
rzecz wybitna, oryginalna, opisywana i dyskutowa-
na, wyróżniającą się z otoczenia z racji uzyskanych
walorów estetycznych lub prestiżowych.

4. Znak. Dzieło architektoniczne przyjmuje rolę
znaku miejsca, niekiedy staje się znakiem miasta,
bywa że zmienia się w symbol kraju lub kontynentu.
Taka architektura uzyskuje statut „współczesnej ka-
tedry”, funkcjonującej niezależnie od przeznaczenia,
promieniującej znaczeniem poza obszar swojego
sąsiedztwa.

5. Kontekst. Teza, żeby dotrzeć do istoty projek-
towanej formy architektonicznej należy określić  „mo-
tywacje urbanistyczne”, cechy miasta możliwe do prze-
analizowania i zapisania, wydaje się ideą przeszłości.
Nie tylko z powodu trudności takiej analizy miejskiej



DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE W PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNE-
GO MIASTA

ARCHITECTURAL WORK IN THE SPACE OF CONTEMPORARY CITY

Architects seem to be interested only in their own
architecture and in surprising with the novelty.
Emerging works are full of proud faith in its own
perfection, fulfilling the expectations of: community,
business and religious groups …Times, when
a measure of perfection was in cohesion of a built
thing with its surrounding seems to be the past, and
a faith in possibility of existing/to exist of such a
situation belongs today to the idealists – nostalgic
followers of the need of urban order.

6. Begining of space. Maybe it is possible that
the role of distinct architectural work in urban
surrounding lays also in the ordering of a city? It
happens that, in contemporary, amorphous city space
a new object is not only a sign of place disregarding
a surrounding but by radiating with a form contributes
to creation of a new order, and by that changes into
the beginning of a city space.

7. Question. City has become a palimpsest of
forms recorded by another present time, without
paying much attention to the will of the past. Following
shapes devastating the past for the present moment,
perceived after the years as a whole, generate fears
of violation of imaginative need of perfection. Here
arouse questions of a role of:

– idea of architectural work in the space of
contemporary city

– context of contemporary city space towards
architectural work

– utility of architectural work for the space of
contemporary city

Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz

przestrzeni bez właściwości. Architektów zdaje się in-
teresować jedynie własna architektura i chęć zadzi-
wienia nowością. Powstają dzieła przepełnione pychą
wiary we własną doskonałość, spełniające oczekiwa-
nia: społeczności, biznesu, wspólnot wyznaniowych...
Czasy, kiedy miarą doskonałości była spójność rze-
czy zbudowanej z jej otoczeniem wydają się prze-
szłością, a wiara w możliwość istnienia takiej sytuacji
dziś należy do idealistów, nostalgicznych wyznawców
potrzeby porządku urbanistycznego.

6. Początek przestrzeni.  Może jednak rola wy-
razistego dzieła architektonicznego w otoczeniu urba-
nistycznym polega także na porządkowaniu miasta?
Bywa, że we współczesnej, amorficznej miejskiej
przestrzeni nowy obiekt stanowi nie tylko znak miej-
sca lekceważący otoczenie, lecz promieniując formą
przyczynia się do tworzeniu nowego porządku, i za-
mienia się w – początek przestrzeni miasta.

7. Pytanie. Miasto stało się palimpsestem form
zapisywanych przez kolejną teraźniejszość, bez zbyt-
niego zwracania uwagi na wolę przeszłości. Kolejne
kształty dewastujące przeszłość dla chwili obecnej,
odbierane po latach jako całość, rodzą obawy przed
naruszeniem wyimaginowanej potrzeby doskonało-
ści. Rodzą się pytania o rolę:

– idei dzieła architektonicznego w przestrzeni
współczesnego miasta,

– kontekstu przestrzeni współczesnego miasta
wobec dzieła architektonicznego,

– użyteczności dzieła architektonicznego dla
przestrzeni współczesnego miasta.

Dariusz Kozłowski, Maria Misiągiewicz
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Claudia Battaino*

PRZESTRZENNOŚĆ PRZECIWIEŃSTW

SPATIALITY OF ANTITHESES

Chcąc uczynić widocznym to, co wydaje się niewidzialne, próbujemy urzeczywistniać „strategie dla pustych
miejsc”, pracując w „architektonicznych maszynowniach” i odkrywając potencjał „tła”. Dlatego też koniecz-
nie trzeba zmienić „rozdane karty”: problemem jest zgłębić zasadę, w której brak jest czynnikiem generują-
cym przestrzeń, w architekturze i we współczesnym mieście.

Słowa kluczowe: architektura, krajobraz, miasto, węzeł/sieć, prosty/złożony, pusty/pełny, mikro/makro

To render visible that which seems invisible, we are dealing with the implementation of a “strategy for empty
spaces” working from the “architectural engine-room” and exploring the potential of the “backdrop”. It is
therefore necessary to change the “cards in hand”: the concern is to probe the principle of absence as
a generative factor on space, in architecture and the contemporary city.

Keywords: architecture, landscape, city, knot/web, minimal/complex, void/full, micro/macro

In this intense and contradictory world, ever more
characterised by the rapid exchange and flow of pro-
ducts, news, ideas and people, architecture is incre-
asingly asked to simplify the complexity and layers
of “events” and unforeseen occurrences that may
occur, in a variety of places.

Assuming the contemporary space (irregular, di-
verse, multicentric) as the backdrop of an architectu-
ral project - the uses and functions as required by its
dimensions, the new and different methods of con-
struction and realisation (unexpected and unpredic-
table), the project necessitates working in abstrac-

tions based on the method called “disappearance”.
To render visible that which seems invisible, we are
dealing with the implementation of a “strategy for
empty spaces” working from the “architectural engi-
ne-room” and exploring the potential of the “back-
drop.” It is therefore necessary to change the “cards
in hand”: the concern is to probe the principal of
absence as a generative factor on space, in architec-
ture and the contemporary city.

Federico Soriano uses “negation as necessary
intuition” to describe the actual situation with new
eyes, capturing our differences in respect to the
modern tradition (Sin_tesis 2004). The six negations

* Battaino Claudia, dr, Università di Trento, Uniwersyt w Trydencie, Uniwersytet w Udine.
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Collage net-city, in the background “Oblivium”, the photo by David Maisel, 2004–2006 / Kolaż net-city, w tle fotografia
autorstwa Davida Maisela pt. „Oblivium”, 2004–2006
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(without: scale – shape – weight – plan – detail –
movement), construct a type of “fleeting theory of
architecture”, capable of being modified and correc-
ted in an instant, because nothing is pre-determi-
ned. Making a clean sweep of common spaces from
the architectural discipline – imprinted by a single
unit, by the hierarchical articulation of their compo-
nents by their permanence and by their anticipated
duration – it is possible to fulfil the substance and
matter of the space from new points of view.  Soria-
no’s argument is strongly tied to the expansion of
fields of study including science, art and the use of
computers to facilitate investigation of “other spatial
relations” that have produced new configurations.

The sense is that of shifting the aim of architectu-
ral projects, from the construction of “shapes” and
their formation, to the prefiguration of possible
“events” , including those in the future. We must think
of architecture differently from the predictable, with
the capacity of proposing new spatial relations, be-
ginning with the contradictions and the negations,
characteristic of the present day.  Working on the
complexity of “making space” (space, from the Latin
patère – to show), Duchamp, Oppenheim and Fon-
tana have made unusual spaces visible and Chillida
and Otheiza have used the existence of empty spa-
ces to construct “full” pathways from the solidity of
air, or have liberated the space to reveal the possible
physicality contained within.

The strategy of the “void”, the absence of mo-
dern projectual processes as instruments of control,
is proposed by Rem Koolhaas in an authoritative
manner, beginning with his S,M,L,XL (1995). The af-
firmation, “where there is nothing, nothing is impos-
sible, where there is architecture, nothing is possi-
ble”, contains all the generating force of the principle
of subtraction. His interest in space as opposed to
objects and in empty that precludes full, is a power-
ful architectural idea, an instrument adaptable to the
prefiguration of that which is unpredictable, or that

which is waiting for an uncontrollable development.
In this sense, architecture charts, conceptualises,
“attracts” the relationship between the diametrically
opposed necessity – opportunity, to facilitate their
evolution, as in the theory of chaos, a dynamic sys-
tem regarding the variables of time.

Beginning with the Villette of 1982, OMA has been
proposing open projects and conceptual diagrams
rather than schemes relying on ordered, precise out-
comes: these concepts open up a range of possibi-
lities in which ”void ” dominates.

These same instruments of negation and “removal
of space” are also used by Bernard Tschumi in the
transition from fixed space to that which is variable
and precarious to “events”; from shape as orderly and
predefined, to the possibility of the unfurling of situ-
ations, as he explains in Architecture and Disjunction
1994, and in Event Cities 3: Context vs Concept 2005.

In this sense, architectural projects are coming to
resemble landscape projects, because of the impe-
ratives of time and nature, of people and activities, of
wishes and possibilities and of attitudes, both dyna-
mic and subtle.

Landscape is therefore intended as a projectual
form: the possibility for the project to assume diffe-
rent meanings from the conventional, whether in the
city or country. This corresponds to the retrieval of
ethos (from ethics), of the sense of architecture and
of the motives behind the city, such as a study of the
essential elements of its construction.

The contemporary architectural-landscape project
must work with spatial relations and the connection
between the city, its buildings and its public spaces.
That is, of spaces that are configured as resulting
from widespread irregularity, based on coincidental
design solutions, on the uniformity of the urban in-
stallations, on the validation of the city and of the
chaotic contemporary contexts, of the uncertainty of
absolute overall options.
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Given the increasing number of promoters invo-
lved in the formal design of the region, empty spa-
ces are the only possible remaining places for such
a project: Empty spaces that encapsulate. Building
for “empty spaces”, the new spatial relations means
planning with density, complexity, with contradictions
and antithesis, with elements of a different sense that
are contradictory and seemingly mutually exclusive.
The project must weave and hold together these ele-
ments, creating new potential for the juxtaposition of
opposites.

To discuss the role of architecture in contempo-
rary spaces, I therefore propose some diametrically
opposed key-words that have been verified in actual
case – studies related to theories and projects.

knot / web
In the net city the new dimension of urban spa-

ces are integrated in and with the landscape and
necessitate projects that are capable of creating ever
more vast  relationships with its environs (countrysi-
de, other countries, the planet), through interaction.
A spatial –temporal acceleration of the idea of the
“polycentric” city , made up of “layers” (G. Polesello,
Per un’architettura del policentrismo), towards an
“epicentric” city. Cities created for centres of events
that unfurl, that regenerate: central, self-contained
places that belong to the web.

We are dealing with a new paradigm of the con-
temporary context, the configuration of a virtually in-
finite web, free of hierarchy and of a recognisable,
constant geometric design: an open Utopia, like
Constant’s New Babylon (1957–69), capable of we-
lcoming and stimulating unpredictable actions at any
moment. In this image of the city, the fundamentals
for the continuation of the net are paired up: the cros-
sing over between the local and global context: and
the knots become the activators for this pairing. The
projects take shape more and more as multidimen-
sional spaces.

For the project of the Congress of 2007, new high-
way barriers were created as complex spaces, acting
as “exchangers” between transport and people.

A highway tollbooth is a threshold that can be
found, with little difference, in the infinite points of
the constellations, that is the web: near enough to
become connected to the automobile, as in a cros-
sword puzzle.

The barrier is the beginning and the end of the
separation: communicative with and perceptive of,
that which surrounds it. Closely connected to kine-
tics- from the highway, the landscape passes by ever
faster, becoming a moving cinematic image with
which we can’t interact, like viewers at the cinema –
at least not in the immediate sense: it becomes
a film sequence where communication is huge and
fast, as that of web-design. The barriers and tollbo-
oths mirror the functions of the pages of a hypertext,
accompanying the journey with the double role of
informing both locally and globally. They are singu-
lar blogs on the connective territorial net, architectu-
ral experimentations of opposites, repetitions and
changes – screens for communicating the “here”,
together with the “elsewhere”, specific imprints on
the place transformed by the project.

minimal / complex
In the operational limits of the project, to guaran-

tee the possibility of more complex, unpredictable or
fixed actions, one at a time: absence as an opportu-
nity to give space to the complexity, absence as at-
tention, by means of silence, in context. The events,
mechanisms of replacement, not visible, but of per-
sonal experiences and sentiments are planned, unle-
ashed by open projects that appear in the marginal
areas of cities: I terrain vagues, places of instability,
the areas degraded or neglected, at risk of vanda-
lism or of social “collisions”, the areas of “friction
between different zones which need to overcome the
obsession of formal controls”.
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In the fortified landscape project of Tarcento in
2006, where the usual instruments of architectural
composition had unsuccessful results, a minimum
intervention using “found objects” working together
as “event-producing machines”, reactivated the site;
a necessary intervention for a public space devoted
to young people who have grown up with electronic
games and thereby indifferent to the traditional
aesthetic- symbolic paradigm of the city.

void / full
In the necessity of giving continuity to the “epi-

centric” city, to different ecologies, through the “void”
of the net, to work with the void, and not on the void,
according to logic of “roots” where the filled parts
interweave without completely overlapping so as to
capture the void that is a vitally necessary space.

The 2005 project for the peninsula of Cavallino in
the lagoon at Venice demonstrates that it is funda-
mental to adapt the architectural project for a public
city to create continuity of the web. The “webs” of
green spaces, of services and of the infrastructure
radiate through the city and the landscape like a
percolating system that uses empty spaces to create
public spaces that inter-relate. The voids are therefo-
re seen as “full” in the fundamental structures of the
planned area. The project corresponds to the inven-
tion of a new landscape, combining the natural and
artificial, built as a work of architecture within the scale
of the territory, through the strategy of void.

The composition and large scale is measured by
architectural interest, which localises and is derived from
architecture of existing and future relationships. Thro-
ugh the principle of attraction – an interpretive, synthe-
tic process capable of finding the hidden links, the pro-
ject proposes “corridors” that delineate a new “suit of
armour” for the landscape: beginning with the con-
struction of the voids, the dominant features of the la-
goon’s landscape. The connecting corridors between
the lagoon and the sea constitute the profound archi-

tecture of this region, a new infrastructure capable of
holding together and integrating different realities.

micro / macro
In the projects of public micro-spaces, the reinven-

tion of minimal urban realities and of more complex
spaces. The further introduction of urban interven-
tions as playful concepts, where life becomes inter-
woven with art, “situational” projects that concur,
stimulate and organise the modes of “friendly inte-
raction” between the spaces, the flow, the environ-
ment and the inhabitants.

Microspaces / macroplaces is this year’s project
for the city of Teramo, offering a new system of rela-
tions within the fabric of the city. The project is ba-
sed on consequential actions operating by means of
the use of vertical plant elements: the reconnection
of the historic centre with the city outside the walls,
the redefinition of some specific points within the
consolidated fabric, the creation of a new urban eco-
logy. The project concerns the perimeter marked by
the ring road, not as a vehicular passage or a gap
between two urban systems, but as a linear space
along which some points can activate the relation-
ship, actually latent or undervalued, between inter-
nal and external. With the same approach, it is po-
ssible to identify the appropriate spaces for the
transformation processes and give new life to the
city. Green walls, tree-lined avenues and hedges
contribute to generating new micro-climates within
the city and give form to changing spaces, thanks to
which the usual perceptions disappear and are re-
placed by a playful aspect. Through the diversifica-
tion of flows, the results are the replacement of the
distance that, in the name of an apparent function, is
actually producing friction and rendering the urban
spaces illegible and chaotic.

A new architectural picture in which the micro-
spaces connect all the constituent parts of that ma-
cro-place in a new way, that is the city.



14

Robert Barełkowski*

KSZTAŁTOWANIE CZY ODKRYWANIE PRZESTRZENI – DYLEMAT
W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM

THE SHAPING OR THE DISCOVERING OF SPACE – THE DILEMMA
IN ARCHITECTURAL DESIGN

Praca prezentuje głos w dyskusji na temat stanu współczesnej architektury. Selektywne spojrzenie na aktu-
alne tendencje oraz analiza postaw związanych z projektowaniem architektonicznym prowadzą ku skontra-
stowaniu idei innowacyjnego projektowania z ideą eksplorowania i odkrywania miejsca. Ta ostatnia stanowi
źródło odbudowy znaczenia wartości architektonicznych i odświeża pojęcie celowości w architekturze. Od-
krywanie przestrzeni w ujęciu architektonicznym jest prawdziwie kreatywną odpowiedzią w relacji do środo-
wiska przestrzennego.

Słowa kluczowe: projektowanie architektoniczne, proces projektowy

The paper contributes to the discourse on condition of contemporary architecture. It explores recent tenden-
cies and analyzes the approach to architectural design, confronting the concepts of innovative design and
exploration and discovery of a location. The latter is expected to develop the revitalization of the architectural
values and the understanding of purposeful architecture. The discovery of space in architectural terms is
truly a creative response to the environment.

Keywords: architectural design, design process

Niejednoznaczność działań architektonicznych
a przestrzeń

Istotną część głoszonych ostatnio opinii na temat
kondycji współczesnej architektury stanowią konsta-
tacje na temat paradoksalnej prawidłowości, że im
silniejsze stosuje się instrumentarium i wdraża roz-
wiązania, by kontrolować jakość przestrzeni, tym wię-
cej zachodzi zjawisk, nad którymi nie potrafimy za-

panować i które wymykają się spod kontroli, przyno-
sząc, co najmniej, niezadowalające efekty zagospo-
darowania.

Stwierdzenie, że winę za ten stan rzeczy ponoszą
architekci (nawet jeśli podbudowane dogłębną ana-
lizą mechanizmów, w których architekci mogą wywie-
rać skuteczny wpływ na kształt fizyczny rozwiązań
przestrzennych) drastycznie spłycałoby rzeczywistą

* Barełkowski Robert, dr hab. inż. arch., prof. WSG, Polska Akademia Nauk w Poznaniu – Komisja Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego Instytut Architektury i Urbanistyki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
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złożoność zjawiska, choć niewątpliwie przedmiotem
rozważań grona projektantów powinny być te przy-
czyny, które mieszczą się w zakresie ich kompetencji.

Fenomen kształtowania obiektu architektoniczne-
go jako sumy arbitralnych założeń, niemających wie-
le wspólnego z ideą miejsca czy ideą wartości,
w którym składnikami stają się sztuczne, odautor-
skie konstrukty o bardziej marketingowym niż archi-
tektonicznym charakterze, jest wyraźnym sygnałem,
że społeczność związana z dyscypliną, i ta nauko-
wa, i ta zawodowa, staje przed koniecznością odpo-
wiedzi na pytania o rolę, także społeczną, jaką peł-
nić ma kreacja przestrzenna. Współcześnie dyskurs
ten zdaje się osiągać znaczną dynamikę, inkorporu-
jąc rozważania prowadzone na wielu polach – po-
cząwszy od kultury, przez ekonomię społeczną, aż
po politykę. Niestety, wielogłos ten najczęściej spro-
wadza się albo do diagnozowania bez wskazywania
prób przezwyciężenia  tych szkodliwych tendencji,
albo też formułuje kierunek stylistyczno-funkcjonal-
nych poszukiwań, które zazwyczaj stronią od szer-
szej refleksji na temat przyszłej roli architektury, nie-
zbędnej do zapewnienia właściwego waloru obiektom
rodzącym się współcześnie w głowach projektantów.

Architektura, jako dziedzina, zdaje się przeżywać
kryzys nie tyle twórczy, związany z ilością koncep-
tów przestrzennych i pomysłów na to, czym winna
być architektura, ile kryzys związany z określeniem
celu, do którego twórczość ta zmierza. Owo pytanie,
czym jest architektura, zastąpiło inne: czemu archi-
tektura ma służyć – przy czym to drugie okazuje się
równie ważne, jeśli nie istotniejsze z punktu widzenia
niezbędności weryfikowania stanu dziedziny, oceny
jej dokonań, bez której jej egzystencja zostałaby
ograniczona do skądinąd popularnego dziś pomy-
słu na traktowanie sztuki kształtowania przestrzeni
jako jednej z wielu form definiowania commodities,
obiektów codziennego użytku, w domyśle niebędą-
cych nośnikami kultury ugruntowanej trwałym funk-

cjonowaniem, wykraczającym poza perspektywę jed-
nej generacji.

Problem współczesnego rozumienia roli architek-
tury w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanych nie
leży w dyskursie formalnym, związanym z deprecjacją
lub dominacją dowolnej konwencji estetycznej. Ujaw-
nia się on w zagubieniu pryncypiów, kanonicznych,
a abstrakcyjnych wartości, które zastępowane są atry-
butem dzieła sztuki uwolnionego od odpowiedzial-
ności związanej z równoprawnym traktowaniem uży-
teczności. Relatywizacja zróżnicowanych kryteriów
doprowadziła bowiem do uznania za funkcjonalne
cech wywodzących się z marketingowej skuteczno-
ści w krótkotrwałym formowaniu wizerunku atrakcyj-
nej przestrzeni.

Dylemat projektowy – selektywna diagnoza
We współczesnej praktyce definiującej przestrzeń

architektoniczną ścierają się dwie postawy – cicha
(skupiona na przestrzeni) z medialną (skupioną na
człowieku twórcy). Z tymi przeciwstawnymi postawa-
mi mierzyć się muszą również środowiska akade-
mickie, zobowiązane nie tylko do krzewienia zasad
formowania środowiska przestrzennego, zgodnego
z aktualnym paradygmatem, ale i do odzwierciedla-
nia tendencji występujących w profesjonalnej aktyw-
ności architekta, pełnej pojęć wybiórczo nazywają-
cych zjawiska architektoniczne, ale nieradzących
sobie z opisem całej złożoności sytuacji.

Z jednej strony mamy do czynienia z ucieczką od
mylących uliczek rozwoju architektury, które w swej
ewolucji niesłusznie uważane były za przejaw racjo-
nalizacji kształtowania przestrzeni, takie jak modernizm
i następujące po nim arbitralnie wyznaczane epoki –
późny modernizm, dekonstruktywizm czy supermo-
dernizm, jak współczesną kontynuację myśli (w ogra-
niczonym stopniu) redukcjonistycznej nazywa Ibelings.
Wszystkie te konwencje, które próżno ze względu na
nieokreślone zasady, wielość postaci oraz niespójność
założeń ideowych nazywać stylami, zapożyczyły wie-
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le z koncepcji postmodernizmu, który początkowo
zwalczając wizje funkcjonalistyczne czy strukturali-
styczne, w końcu w pełni się zasymilował, pozo-
stawiając jedynie nieuzasadnione przekonanie, że mo-
dernizm mógł bez negatywnych konsekwencji w swo-
ich obecnych wcieleniach odrzucić reżim racjonal-
nego kształtowania przestrzeni architektonicznej.
Ostatecznie architektura mogła podążyć, i podążyła,
drogą innych dziedzin sztuki, wyznaczoną przez przy-
kład dokonań Warhola, uważanego niebezzasadnie,
choć przy uznaniu nowatorstwa wybranych technik
wprowadzonych przez niego do warsztatu artystycz-
nego, za lepszego biznesmena i specjalistę od mar-
ketingu własnej osoby niż artystę. Nie przestrzeń sta-
ła się podmiotem, lecz jej twórca i jego pomysł.
Pojawiło się pojęcie innowacyjności projektowej (in-
novative design), substytut atrybutu określającego
nową wartość, walor sam w sobie.

Z drugiej strony adwersarze opisanej wyżej au-
torskiej (by nie powiedzieć gwiazdorskiej) wizji kształ-
towania przestrzeni skoncentrowali się na podwali-
nach teorii, która znalazła się u podstaw współczesnej
rewolucji modernistycznej i postmodernistycznej
zarazem, rozgrywanej od lat 70. ubiegłego wieku,
a wyznaczającej między innymi próby paralelizacji
architektury w relacji do innych dziedzin, na przy-
kład lingwistyki. To, co zapoczątkował Gandelsonas,
przeszczepiając myślenie o syntaktyce przestrzeni na
grunt praktyki projektowej, podchwycili także ska-
żeni formalizmem protagoniści nowego urbanizmu,
skupiając się na wzorcach, typologiach, proporcjach
i wszelkich tych cechach środowiska, które można
by wpisać w matematyczne reguły kanonu. Nie in-
nowacja, lecz operowanie zrozumiałym i znanym ję-
zykiem przestrzeni stało się forsowanym światopo-
glądem związanym z architekturą.

A jednak praktyka architektoniczna pokazuje, że
niezależnie od arbitralnych tworów powstających
w przestrzeni możliwe jest skupienie się na idei pro-

jektowej jako indywidualnym wyrazie i interpretacyj-
nym szablonie zastanych warunków, a także wywo-
dzenie tej idei traktowanej jedynie jako pochodna po-
tencjału locus. Właśnie taka postawa na polu
architektury, którą można by nazwać postawą odkryw-
cy, koncentruje się na pozbawionym uprzedzeń eks-
plorowaniu indywidualnego charakteru lokalizacji i jego
wyróżników.

Kreacyjna innowacja czy odkrywanie przestrzeni?
Ocena przestrzeni, podjęcie trudnego, ale możli-

wego zadania obiektywizacji ewaluacyjnej jej specy-
fiki, może prowadzić do odkrycia w każdym zadaniu
projektowym tego, co wyznacza celowość funkcjo-
nowania przestrzeni architektonicznej, a więc tego,
co ją czyni podmiotem działania projektowego nie
tylko przez sam fakt narzucania kreacji transformują-
cej kształt, układ i kompozycję, ale przez rozumienie
jej natury czy przeznaczenia także w kontekście linii
czasu. Rozumienie procesów przestrzennych zmu-
sza do wyjścia poza oderwaną od przekształcanej
przecież rzeczywistości działalność formowania ko-
lejnych architektonicznych happeningów.

Czy nie tak należy rozumieć wnioski z rzetelnej ana-
lizy wszelkich zysków i strat, jakie poniosło Bilbao
w wyniku centralizacji wizerunku miasta przez stworze-
nie kumulacji i wyparcie wszelkich innych dominant
przestrzennych przez jedną – muzeum Guggenheima,
o jakiej mówi Ponzini, prezentując przyczyny odrzuce-
nia przez miasto Ferrara pomysłu stworzenia miejsca
na wzór kreacji Gehry’ego? Czy skądinąd intrygująco
wkomponowany w przestrzeń obiekt, którego powsta-
nie było jednak uwolnione od wielu ograniczeń zwykle
determinujących i zarazem dyscyplinujących działanie
twórcze, nie stał się w tym konkretnym przypadku przy-
kładem przestrzennego pasożyta?

Odkrywanie przestrzeni jest krytycznym podej-
ściem do stanu tej przestrzeni, bilansującym jej zale-
ty i wady w kontekście pożądanej zmiany przezna-
czenia. Częścią integralną działań oceniających jest
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waloryzacja estetyczna i interpretacyjny filtr autorski,
który jednak nie powinien stanowić punktu począt-
kowego całego procesu projektowego, a jedynie być
odzwierciedleniem częściowego wkładu człowieka
w to, czym przestrzeń się staje. Projektowanie nie
odbywa się w pustce, nie tworzy nowych wartości
od podstaw, lecz zawsze modyfikuje, czy to będzie
wnętrze krajobrazowe, z jego całokształtem poten-
cjału kulturowego, czy też obszar zurbanizowany,
nawet tak dalece przeformowany, że nieposiadający
już widocznych naturalnych uwarunkowań. W dobie
wymieszania ról, jakie pełnią zadania i narzędzia, gdy
narzędzia (np. generic protocols, służące to tworze-
nia struktur w oparciu o narzędzia informatyczne)
inspirują do tego stopnia, że potrzeba wytworzenia
prototypu będącego produktem określonej techno-
logii jest ważniejsza od konieczności wypełnienia
przestrzeni architektonicznej kulturową treścią. Zo-
gniskowanie zainteresowania projektowego na idei
wyrażającej zintegrowany zapis funkcji, światopo-
glądów i woli kształtowania środowiska, tyleż prze-
strzennego, co społecznego, ujawnia powracającą
ważność architektury traktowanej jako trwała referen-
cja w naszej przestrzeni. Referencja zdatna do oswo-
jenia i włączenia w akceptowane społecznie środo-
wisko własnej identyfikacji.

Odkrywanie przestrzeni, a więc przyjęcie posta-
wy charakterystycznej zarówno dla sztuki, jak i na-
uki, w której otwartość i brak uprzedzeń, odrzucenie
z góry ustalonych sądów pozwala na podjęcie próby
uchwycenia nieco zapomnianego genius loci, nada-
je sens i zarazem kształtuje punkt odniesienia dla
działań architektonicznych. Referencja taka jest tyleż
ważna dla uznania świadomej wypowiedzi autorskiej,
co rozpatrywania kreacji w kontekście kulturowym –
w danym czasie i danych uwarunkowaniach. Prze-
ciwnie, brak odniesienia powoduje, przywołując opi-
nię Buchloha wypowiedzianą o każdej dziedzinie
sztuki, że dzieło traci własną legitymizację, gdy nie

potrafi dostarczyć odbiorcy przekazu pozwalające-
go na jego osadzenie w relacji do rzeczywistości.
Ten sam negatywny mechanizm powoduje też czę-
sto odrzucenie krytyki jako nieuprawnionej (brak zro-
zumienia dla istoty „dzieła”, jej „autorskości”, rzeko-
mego przekazu), albo jako wyniku niezrozumienia
samego dzieła (dzieło jako niedoceniona prowoka-
cja lub eksploracja, które napotkało negatywne emo-
cje odbiorców).

Kontynuatorzy
Architektura nie znosi braku referencji, nie znosi

też braku konkretów kierunkujących myśl krytyczną,
dającą jej oparcie – czy to w negatywnym, czy pozy-
tywnym puentowaniu tendencji dostrzeganych w ota-
czającej rzeczywistości, co w szczególności odnosi
się do kwestii udziału samokrytycznej oceny działań
własnych architekta. Szczęśliwie, jak już to wyżej
stwierdzono, praktyka ujawnia przykłady kreacji wy-
generowanych przez charakter miejsca, w których
autorzy przyjmowali raczej postawę katalizatorów zda-
rzeń w procesie projektowym. Tak można by zdefi-
niować dokonania Moneo (Sztokholm czy Madryt) lub
Byrne’a (Leiria), projektujących przy użyciu współcze-
snej artykulacji to, co w wymienionych przykładach
wynika ze specyfiki miejsca. Ów lokalizm sprzeciwia
się globalistycznej postawie, pomimo że wymienieni
architekci są twórcami działającymi daleko poza sie-
dzibą własnego biura. Jakkolwiek egzotyczne wy-
dawałoby się odrzucenie próby integracji wizerun-
ku twórczego, odrzucenie piętna stylistyki autorskiej
w realizowanych obiektach, to odwołanie do wartości
uniwersalnych tkwiących w lokalizacji nie jest tylko
indywidualnym systemem przekonań wyżej wymienio-
nych czy innych  architektów hołdujących procedu-
rze odkrywania architektury miejsca. To wyraz kon-
tynuacji i powrotu do tradycyjnego, choć ubranego
w nowe szaty, projektowania. To zarazem realizacja
najbardziej żywotnego i potrzebnego kierunku działa-
nia w formowaniu przestrzeni architektonicznej.
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SAKRALNE ZNAKI W PEJZAŻU MIASTA

THE SACRED SIGNS IN THE LANDSCAPE OF CITY.

Od wieków architektura sakralna jest elementem wyróżniającym się w polskim krajobrazie. Jej lokalizacja
oraz walory estetyczne i prestiżowe wyróżniają ją w świadomości człowieka.  Staje się ona więc znakiem
nobilitującym otoczenie, pełniąc rolę znaku dla miejsca, które przez to dzieło architektoniczne było i jest
identyfikowane.

Słowa kluczowe: Sakralna, architektura, modernizm, styl, Podkarpacie

Sacred architecture from aged has created distinctive elements in the landscape. Across the whole country,
its location, architectural forms and values, always a special prestige marked out sacred objects from others.
The silhouette of the ecclesiastic towers give to every place individual and characteristic denotation.

Keywords: Sacred, architecture, modernism, style, Podkarpacie

Nie istnieje pejzaż Polski bez kościołów [1]

W świadomości człowieka od bardzo dawna tkwiło
przekonanie, że istnieje również świat inny, niż ten,
który bezpośrednio go otacza. Za sferę doskonało-
ści uważano niebo. W wielu przypadkach odwzoro-
waniem owej doskonałości na ziemi stawało się wzno-
szenie budowli sakralnych. Dopiero pięć ostatnich
tysiącleci stało się okresem budowy ogromnych zi-
guratów, piramid i świątyń. Była to najbardziej am-
bitna forma sztuki w monumentalnej skali, która dą-
żyła do odzwierciedlenia wzorców, struktur i układów
istniejących we wszechświecie [2].

Powstanie kościoła w znaczeniu budowli chrze-
ścijańskiej zostało opisane przez F. Deichmanna, któ-
ry zauważa, że w cesarstwie rzymskim: Wszystko co

chrześcijańskie wyrażało się wówczas jedynie w sfe-
rze ducha i religijności, poza stroną materialną [3].
Podkreśla on również, że architektura chrześcijań-
ska nie wywodzi się ze zjawisk niechrześcijańskiego
otoczenia [4]. W początkowym okresie chrześcijań-
stwa do celów liturgicznych wykorzystywane były bu-
dynki mieszkalne, które czasem nieco przebudowy-
wano. Swoim wyglądem zewnętrznym nie różniły się
one od pozostałej zabudowy mieszkalnej. Za najstar-
szy przykład architektury chrześcijańskiej uważa się
dom kościoła odkryty w sąsiedztwie pustynnej grani-
cy miedzy Syrią, a Mezopotamią w Dura Europos.

Rozkwit architektury chrześcijańskiej datuje się
w zasadzie dopiero od drugiego dziesięciolecia IV
wieku. Nie ukształtowały się jeszcze wówczas okre-
ślone typy kościołów. Nastąpiło to w drugiej połowie

*  Białkiewicz Andrzej, dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Samodzielny Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
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1. Pustków osiedle, kościół, proj. Czesław Przybylski,
Zdzisław Mączeński / Pustków estate, church, proj. Cze-
sław Przybylski, Zdzisław Mączeński    2. Rzeszów, ko-
ściół pw. Chrystusa Króla, proj. Witold Erazm Rawski /
Rzeszów, chuch of Christ the King, proj. Witold Erazm
Rawski    3. Jabłonka k/Krosna, kościół, proj. Bog-
dan Treter / Jabłonka near Krosno, church, proj. Bogdan
Treter
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IV wieku, gdy Rzymianie zaczęli nawiązywać do form
stosowanych przez architektów Konstantyna. Wystę-
powały zarówno budowle oparte na strukturze bazy-
likowej, jak i na planie centralnym. Istotną cechą był
fakt, że w zasadzie od samego początku, od poja-
wienia się posiadały one monumentalny wyraz, co
w jakimś stopniu stanowiło istotę ich architektury. Po-
wstawały one zarówno w obrębie miast, jak i poza
skupiskami zabudowy. Wydaje się, że architektura
sakralna, będąc przede wszystkim nośnikiem zna-
czeń [5] już wówczas stawała się rodzajem znaku
dla przestrzeni, w którą ją wkomponowywano.

W czasach karolińskich świątynie dzięki swej
budzącej podziw strukturze zewnętrznej identyfi-
kowały zarówno miejsce, jak i czas w którym po-
wstały. Również w średniowieczu kościół stanowił
bezsporną dominantę naszego pejzażu. W gotyku
zauważamy pewne zróżnicowanie widoku kościoła
w krajobrazie. Katedry zazwyczaj posiadają dwie
wieże, skromniejsze kościoły parafialne nader czę-
sto jedną wieżę, a kościoły klasztorne miały bryłę
bardziej zwartą bez mocno wyodrębnionej wieży.
Oczywiście nie można tego zjawiska do końca ge-
neralizować, bowiem w niektórych przypadkach
pojawiały się też dwuwieżowe kościoły parafialne,
czy też niewielka liczba kościołów klasz- tornych z
wyodrębnioną wieżą. W renesansie bryła budowli
zostaje wzbogacona poprzez kopułę wieńczącą
kaplicę. Sylwetę kościoła barokowego charaktery-
zuje wypiętrzona kopuła bądź też mocne, smukłe
wieże. Klasycyzm gwałtownie uspakaja te wybu-
jałe formy, nieledwie akcentując kościół to prostym
tympanonem, to schodkowym szczytem (...) to
spłaszczoną, jakby wtopioną w otoczenie kopułą...
(...) Zgodnie z duchem historyzmu w XIX i XX wieku
odżywają na nowo splendory wież, kopuł, szczy-
tów, znów tworząc eksponowane w krajobrazie ko-
ścioły [6].

Dla architektury sakralnej dwudziestolecia między-
wojennego charakterystyczne stało się poszukiwa-

nie nowych form. Jednak dla dwudziestolecia
międzywojennego architektury polskiej, a zwłaszcza
początkowego jego okresu, typowy był też nurt tra-
dycjonalnego dekoracjonizmu a czasem naśladow-
nictwa.

Kilka wybranych przykładów z dwudziestolecia
międzywojennego może zilustrować w jaki sposób
architektura sakralna identyfikuje przestrzeń współ-
czesnego miasta. Przykłady dotyczą województwa
podkarpackiego. Pomimo, że nie są to wielce zna-
czące obiekty w historii modernistycznej architektury
polskiej, jednak posiadają własne walory architekto-
niczne, a ich formy stały się historycznym faktem za-
sługującym z wielu powodów na uwagę. Poza tym te
bardziej lub mniej okazałe kościoły czy kaplice sta-
nowią  pod względem ilościowym niemały zasób ar-
chitektonicznej tkanki w pejzażu nie tylko Podkarpa-
cia, ale i całej Polski. Architekturę tę tworzyli często
wybitni projektanci, twórcy wielu znakomitych dzieł
architektonicznych, którzy świadomie stosowali wła-
śnie takie, a nie inne formy, bowiem odpowiadali oni
na oczekiwania społeczeństwa.

Pierwszy przykład dotyczy nowej przestrzeni miej-
skiej, zaprojektowanej i zrealizowanej w całkowicie
pustym terenie. W sierpniu 1937 r. Spółka Akcyjna
w Katowicach, posiadająca fabryki chemiczne w Kry-
wałdzie i Bieruniu Starym kupiła teren w Pustkowie.
Był to obszar na skraju dużego masywu leśnego,
między Wisłą a Sanem, bezpośrednio sąsiadujący
z linią kolejową łączącą Sandomierz z Dębicą. Wkrót-
ce przystąpiono do wycinki lasu i budowy fabryki
chemicznej produkującej materiały wybuchowe, środ-
ki zapalne, tworzywa fenolowe i żywice lane. Jedno-
cześnie budowano osiedle dla pracowników zwane
wówczas „kolonią”. Cała inwestycja związana była
z budową Centralnego Ośrodka Przemysłowego. Po-
wstała również inicjatywa wzniesienia kościoła [7].
Jego projekt został wykonany przez Czesława Przy-
bylskiego i Zdzisława Mączeńskiego [8]. Budowę roz-
poczęto w roku 1938, a ukończono 9 lutego 1939 r.
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Architektura kościoła, pomimo tradycyjnej kompo-
zycji planu i bryły, czy też zastosowania uproszczo-
nych form klasycznych, posiada wyraźne cechy mo-
dernizmu. Kompozycja z prostopadłościennych brył,
prawie płaskie dachy, żelbetowa konstrukcja stropo-
dachów z pokazanymi we wnętrzu żebrami, moc-
no uproszczony detal, bardzo oszczędna dekoracja,
okrągłe otwory okienne oraz funkcjonalne wnę-
trze, w jakimś stopniu sytuują tę architekturę nawet
w awangardzie polskiej tego okresu. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę, że obecnie, po 70 latach od
realizacji tego prestiżowego wówczas przedsięwzię-
cia, część z dawnych budynków nie istnieje, a inne
przejęły zupełnie nowe funkcje niż te dla których je
projektowano. W wyniku przebudów zatarciu uległy
również pierwotne formy architektoniczne. Powstała
także nowa, często przypadkowa, zabudowa, zacie-
rając dodatkowo charakter dawnego układu. Nato-
miast kościół nadal istnieje w niezmienionej formie
i w dalszym ciągu służy funkcjom liturgicznym.  Po-
mimo iż kubaturowo był to bardzo niewielki obiekt
w stosunku do pozostałej zabudowy i nie stanowił
dominanty w krajobrazie, to właśnie on przez 70 lat
był i nadal jest istotnym znakiem tego miejsca.

Kolejny przykład, to kościół pod wezwaniem Chry-
stusa Króla w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej (obec-
nie ks. Jałowego), zaprojektowany przez lwowskiego
architekta Wincentego Witolda Erazma Rawskiego, a
zrealizowany w latach 1931–1937. Architekt za-
projektował kościół na rzucie krzyża. Dwuspadowe, o
bardzo niewielkim nachyleniu płaszczyzny dachów
nad nawami nie były widoczne z perspektywy najbliż-
szego otoczenia. Na przecięciu naw umieszczono
wysoki tambur z kopułą zwieńczoną latarnią. Smukła
sylweta kościoła, podkreślona dodatkowo wysoką
kopułą stanowiła akcent w panoramie tej części mia-
sta. Ogólnie można stwierdzić, że architektura oparta
była na kompozycji klasycznej, jednak ze skromnym,
uproszczonym detalem, proporcjami, prawie płaski-
mi dachami. W. Rawski wyraźnie nawiązuje tu do

modernizmu. Początkowo kościół ten miał służyć je-
dynie Męskiemu Seminarium Nauczycielskiemu,
II Gimnazjum oraz wiernym z najbliższego sąsiedz-
twa, jednak w roku 1948 powstała tu parafia i wkrótce
okazało się, że jego powierzchnia jest niewystarcza-
jąca dla nowych potrzeb. W latach 1987–1990 koś-
ciół został rozbudowany według projektu R. Orlew-
skiego. Powiększając kubaturę posłużono się formami
i detalem architektonicznym zastosowanymi przez
W. Rawskiego w pierwotnym projekcie.

Wkrótce po realizacji architektura kościoła stała
się rodzajem znaku w tej części miasta, a jego syl-
weta stanowiła dominantę w panoramie. Po 50 la-
tach zmieniła się nie tylko okoliczna zabudowa, ale
nawet układ urbanistyczny tej dzielnicy miasta. Kie-
dy zaistniała konieczność dostosowania obiektu do
nowych potrzeb, znak ten był tak mocno utożsamia-
ny ze swym miejscem, że rozbudowując kościół za-
stosowano identyczne formy i detale, tak aby w pej-
zażu miasta zachować tę architekturę sprzed 50 laty.

Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego nie
tylko Podkarpacia, ale i znacznej części Polski jest
drewniana architektura sakralna. Odzwierciedla się
w niej duże bogactwo i różnorodność form, dosko-
nałe proporcje, konstrukcje, jak również wysoki po-
ziom artystyczny i techniczny. Poza tym to właśnie
architektura drewniana w znacznym stopniu stanowi
o tożsamości krajobrazu kulturowego Podkarpacia.
Z kościołów zrealizowanych w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego na szczególną uwagę zasłu-
gują świątynie w Lisznej i Miękiszu projektowane
przez Kazimierza Osińskiego oraz w Jabłonce autor-
stwa Bogdana Tretera.

W roku 1935 na zamówienie Antoniego Krasiń-
skiego, właściciela majątku w Jabłonce koło Krosna,
B. Treter wykonał projekt kościoła pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. Kościół wzniesiono w latach 1936–
1939. Jego bryła charakteryzuje się dużą zwartością
i jednorodnością występujących w niej elementów.
Zwartość przy jednoczesnej smukłości uzyskano
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wprowadzając wysoki, przełamany dwuspadowy
dach, zakończony od wschodu oktogonalnie. Przy-
krywa on całą bryłę kościoła, jest trzykrotnie wyższy
niż ściany i w pewnym stopniu nadaje dynamikę ca-
łej budowli. Pośrodku kalenicy umieszczono dwu-
kondygnacyjną sygnaturkę zwieńczoną smukłym
ostrosłupowym dachem zakończonym puszką z krzy-
żem. Kościół w całości jest drewniany, ściany w kon-
strukcji zrębowej spoczywają na niskim kamiennym
podmurowaniu. Dach pokryto gontem. Mimo wyraź-
nego nawiązania do form tradycyjnych, w pewnej
mierze nawet i naśladowczych, kościół w Jabłonce
posiada własny indywidualny kształt i wysublimo-
wany wyraz artystyczny. B. Treter zastosował tu zmo-
dernizowane formy architektury regionalnej, pod-
kreślając motywy i detale architektury drewnianej. Ar-
chitektura tego kościoła jest rodzajem znaku, który
identyfikuje nie tylko tę miejscowość, w której po-
wstał, ale cały obszar Podkarpacia.

We współczesnej architekturze sakralnej zauwa-
ża się dużą różnorodność występujących form. Są
one wynikiem zarówno odzwierciedlania aktualnych
kierunków w sztuce, rozwoju techniki budowlanej,
jak i zmian wynikających z nowych tendencji teolo-
gicznych po II Soborze Watykańskim. Architektura
ta posiada również swój indywidualny, symboliczny
wyraz. Pomimo to w bardzo wielu przypadkach wy-
daje się, że współczesna architektura sakralna nie
uwolniła się całkowicie od tradycyjnych wzorców
zarówno stylowych, jak i formalnych. Uważa się, iż
jedną z charakterystycznych cech kształtowania ar-
chitektury nowoczesnych świątyń katolickich było
zachowanie ideowo – formalnej ciągłości (…) obok
ortodoksyjnej dwoistości i znaczeniowego uniwersa-
lizmu [9]. Poza tym bardzo często musi się ona mie-
ścić w określonych realiach ekonomicznych. Można

jednak z całą pewnością stwierdzić, że ostatnie lata
przyniosły wiele wybitnych dzieł w dziedzinie archi-
tektury sakralnej. Inny aspekt tej architektury to ko-
nieczność spełnienia oczekiwań określonych spo-
łeczności. Istotna jest więc rola nowych zespołów
sakralnych jako centrów kultury, nauczania, pomocy
społecznej; po prostu tych funkcji, których nie umie
dotychczas dobrze zorganizować świecka admini-
stracja nowych osiedli [10] . Podobnie jak w poprzed-
nich okresach, współczesna architektura sakralna
przyjmuje rolę znaku miejsca, bardzo często stając
się znakiem miasta, czy też jego fragmentu. Ale nie
jest ona tylko znakiem w przestrzeni materialnej, ale
także, znakiem związanym z niematerialnymi potrze-
bami człowieka.

Architektura sakralna, jej formy, a także i miejsce
zarówno w tkance miasta,  czy terenie otwartym, na
przestrzeni wieków nie miały jednolitego wyrazu.
Każda z epok historycznych zaznaczyła swe odbicie
prezentując w krajobrazie sylwetę kościoła, stano-
wiącą w bardzo wielu przypadkach dominantę tego
krajobrazu. Rzadko zdarzało się by obiekt sakralny
projektowany był równocześnie z miastem, czy osie-
dlem dla którego powstawał. Najczęściej kościół był
i jest wkomponowywany jako nowy element w istnie-
jący kontekst i to zarówno urbanistyczny, jak i pejza-
żowy. Architektura sakralna od najdawniejszych cza-
sów stanowiła i nadal stanowi szczególny wyróżnik
miejsca w którym zaistniała. Poza tym jej lokalizacja
oraz jej walory estetyczne i prestiżowe wyróżnią ją w
świadomości człowieka.  Staje się ona więc znakiem
nobilitującym otoczenie. Można stwierdzić, że zarów-
no sylweta kościoła, jak i jego lokalizacja w mieście,
nie tylko w historii, ale i obecnie pełnią rolę znaku
dla miejsca, które przez to dzieło architektoniczne
było i jest identyfikowane.
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Julia B. Bolles-Wilson*

With the success of the franchise system new
life seems to have been injected into the familiar
pedestrian zone typology and tired Highstreets of
the European cities. In addition, the concurrent surge
of pavement gastronomy has lead to a hub and
a bustle in the cities which politicians and developers
like to call the «renaissance» of the centre.

However, not everyone is excited. Those with lots
of money avoid these places. They fly to London, Paris
or Milan to shop «in style». Those with an educated or
critical eye are up in arms against the „banalisation”
and supposed „privatisation” of public space. A Ger-
man comedian described his trip, lets say from
Hamburg to Berlin: I leave home, pass C&A,
BURGER KING, MANGO and STARBUCKS, ZARA,

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA OKREŚLANA NA NOWO

REDEFINING PUBLIC SPACE

Sukces systemu franczyzowego połączonego z uliczną gastronomią tchnął nowe życie w główne ulice
handlowe miast europejskich. Politycy mówią na to „renesans” centrum. Krytycy złoszczą się na „banalizację”
i „prywatyzację” przestrzeni publicznej. Jaka więc miałaby być dzisiaj rola architektury – teatralnej dekoracji
na potrzeby społecznej pantomimy?

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, komercjalizacja przestrzeni, centrum miasta, centrum handlowe

The success of the franchise system combined with pavement gastronomy has injected new life into the tired
Highstreets of European cities. Politicians call it the «Renaissance» of the centre. Critical eyes are up in arms
against the „banalisation” and „privatisation” of public space. So what might architecture’s role today be –
the theatrical backdrop for a social pantomime?

Keywords: public space, commercialization of the space, city centre, shopping mall

HENNES&MAURITZ, MACDONALDS, DOUGLAS
and GAP arrive at the station; get off the train in Ber-
lin, out of the station, pass GAP and DOUGLAS,
MACDONALDS, HENNES&MAURITZ, ZARA, STAR-
BUCKS and MANGO, past BURGER KING, C&A and
arrive at my destination. If „banalisation” means the
ever increasing amount of merchandise by ever big-
ger, but also fewer, brands pushed onto the eager
consumer by globally identical shopfronts, then this
argument certainly holds true. If „privatisation” of public
space means the growing commercial exploitation of
in themselves quite reasonable facades as frameworks
for advertisements or the commercial exploitation of
pavement area in public streets and squares for stalls
and cafes, this argument also rings true, or at least

* Bolles-Wilson Julia B., professor, Fachhochschule Münster.
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partially, for cities have always been the centres of
commerce. Infact their very existence was due to the
commercial potential of a particular geographical
location on the intersection of trade routes.

There are of course very important mutations
between the historic and the contemporary city.
Where in medieval or Renaissance cities the centre
was brimming with stalls, workshops, offices,
lodgings, pubs and bathhouses, for our centres all
these functions have been evacuated to the periphery,
except consuming. What was once the rich soil, the
humus for the drama of social life has narrowed down
to a mono-function, however popular or even socially
and individually important consuming may be. Since
shopping for daily nourishment is done at the local
supermarket, furniture, toys, D.I.Y. and other
specialised goods at peripheral shopping centres and
books, music, films as well as many more inessentials
via internet and or mail order, the visit to the citys
centre’s fashion and luxury shops has turned into
a communal ritual of celebrating life style. This is
further supported by an annual array of staged events,
fairs and festivals. Extraordinary to observe, the so
called «public viewing» during football championships
in thousands of rigged up open air theatres across
Europe, present a kind of modern urban hysteria, an
activating of the city’s open spaces for Life Aid or
Dianamania. So what might architecture’s role today
be – the theatrical backdrop for a social pantomime?
And can architecture any longer fulfill its traditional
role of identity giver and enhancer of a particular
place within the sameness of global and commercial
requirements that it must increasingly respect?

We have seen in the 20th century fundamental
ideological shifts regarding public space. While the
modernists, Le Corbusier in particular, idolised speed
and mobility and planned huge solitary housing
blocks surrounded by free flowing acres of green, a
vision taken up in postwar housing and planning, the
postmodern era as a reaction to this unloved and

socially problematic strategy reverted to an idealised
past with its clear cut and moderately scaled streets,
squares and urban blocks. Whereas this saction-
ed the preservation of many old buildings and city
spaces and curbed the rampant demolition of the
1960s and 1970s, a rather unreflected appropriation
of the classical arsenal of architectural elements left
Postmodernism almost immediately questionable.
Especially so in the light of a radically changed 20th
century reality of pathological mobility, just-in-time-
logistics and ubiquitous communication, which in turn
has lead to a new perception of public space (Walter
Benjamin, Marshall McLuhan). Such form without
content, an exchangeable costume, served most to
demonstrate that the decoding and interpretation of
architecture is, on a wider cultural platform, a lost art.
Technologically it is now possible and viable to built
anywhere with the same materials and construction
methods as anywhere else. Rem Koolhaas coined the
cynical verdict: Fuck the context. Architecture’s context
today is global and medial. Like big corporations
city authorities have bought into the star architect’s
signature to stamp their buildings with a marketable
icon, an identity rating in the global village. Contempo-
rary architecture delivers most extraordinary, if often
extremely foolish, shapes and forms to serve the
desired «look at me» purpose, a powerful image thrust
upon an innocent city, an icon fit for broadcasting
digitally. The place itself rarely benefits longterm.
Convinced as I am that architecture’s role is in the first
instance the making of a place, an «Ort», I would like
to focus on two aspects regarding these changes and
redefinitions of public space. One is the inversion of
«public» and «private», the second the proliferation of
the Mall.

Since the 18th century sociologists have identified
natural behaviour with the private, the family and the
indoors. The cultural on the other hand is associated
with the public and the outdoors. Today millions and
millions of people, from the solitary confinement of
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their individual coccoon, partake in the global
communication of television or the internet. They are
watching millions of other individuals in chat shows
and «big brother» trials, exposing their innermost
private and intimate lifes to the world. The
appropriation of public parks has come a long way
from «keep off the grass» to the exuberant picnicing,
partying, barbequeing and sunbathing, in german
parks at least. Starbucks furnishes its cafès like living
rooms, bars are being renamed «lounges». In recent
years we were caused to admire many a pierced
belly and a tattooed rump; people now dress for their
city shopping as they would for the beach. In fact
our social codes for public and private, including
dress codes have become almost indistinguishable.

Is there a parallel in the perception and the
delineation of private and public property? In general
the street surfaces are publicly owned and the
accompanying street facades privately owned.
Architecture in the past generated intricate elements
and devices negotiating between the public outside
and the private inside: Porticos, colonnades, steps,
benches. Thus the massive stone border of walls, clearly
dividing private from public, contained soft elements,
of transition. The opposite is true with the glass facades
of todays shopping street: these are highly transparent
and open widely, some even disappear completely.
The seemingly open border however is rigorously
controlled by close circuit television CCTV and security
gates. Thus the city is in danger of reducing the social
theatre to invisibly but stringently controlled spaces,
spaces that keep undesirable, non-consuming citizens
out. This amounts to a somewhat mono-social clientel
programmed to shopping mode and unsuitable or
unable to generate or to develop new modes of social
interaction. Society as a whole looses its only real space
to interact, to linger, to play. It is therefore imperative to
protect and to provide public space with no particular
definition, perhapse only with elements for individual

interpretation like seats, trees, grass, water. There exist
many fresh and subversive moves to reclaim urban
space for uncontrolled/non commercial and
spontanious action.: Guerilla Gardening in California,
David Belle’s Parkour from France, Soft Golf in the City
of London. Architecture and city planning can support
a programmatic openness through design.

Churches, museums, theatres and libraries, the last
bastions of publicly funded buildings need to be open
and of course free of charge. They thrive traditionally
in locations with high frequency. Their positioning in
the midst of traffic or commerce benefits all sides.

This leads us to the second point, the progression
of the mall towards a new urban typology,
a Hybrid Mall. From the grand Galleria Vittorio
Emmanuele in Milano via Joseph Paxton’s Crystal
Palace and the classical department stores with their
huge glassed domes, Victor Gruen invented in the
1950s the american shopping mall. Moving on from
the first wave of giant malls I.M.Pei developed
a combination of shopping and culture within simulat-
ed urban settings, the underground at the Louvre
exemplifies this category. Railway stations and airports
are not only places of highest frequencies, but also
prime examples of this rapid development towards
a new type of space, that of «Continuous Interiority»
(Mark Pimlott: . This global typology, safe and dry,
pleasantly lit with soft unoffensive music is usurping
the role of the old wet and windy traditional street.
A vision from the 60ies seems finally to have come
true, Archizooms ironically-utopian Non-Stop-City.

Rather than accept the market as our only
compass we as architects and planners have in my
opinion a duty to proffer alternatives, to open doors
to the full range of possibilities for public space. We
also have the responsibility to wherever possible
influence and inform politicians poliya makers and
those who invest in the city, and ourselves to build
truly public spaces.
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First of all, the city is anxiety. The (fixed) scene
which intimately is everything but hasn’t revealed
anything yet. There is no set design as well, actors
will arrive only later. Or even better: they will be late
for sure. (What’s more) we cannot even be sure
whether they ever come.

Anxiety is love. Perplexity, hesitation, wrong tracks.
Bit by bit there are some intersections that occur in
between love and fixed scenes, or the fixed scene,
or, again, the scene that is fixed. Of intersections
and short circuits decorum is made and grows out.
Then a man and a woman arrive and everything starts
to function, everything becomes function/functional.
The equilibrium must change, the re-search for a new
equilibrium is about to begin.

In Un homme et une femme (1966) by Claude
Lelouch everything is a set design for/of a story of
love, loves maybe, between a man and a woman.
Paris, Deauville, Le Mans, Monte-Carlo are the short
circuits tracks.

The city, the beach, the tracks, the midday (le
midi), streets and ways, and motor-ways, then stations
and trains, the rain, the car (interior/exterior), all is
functional for two characters that live among the total
set design of their present. They live their lives with
no evident intimacy. They, who have this marvellous
idea of falling in love, are the intimacy itself.

The short circuit that happens out of season, in
November, in Deauville. So it is not necessary to

MONTMARTRE 15–40

Miasto to przede wszystkim niepokój. Rozważania nad przestrzenią architektoniczną w tym krótkim tekście
oscylują między historią najnowszą a teraźniejszością. W morzu pełnym niepewnych, niezdecydowanych fal,
zarysowuje się przestrzeń powstała raczej z wrażeń niż z konstrukcji. Prędzej czy później trzeba będzie
zrobić krok naprzód, radykalnie zmienić nasze nawyki, wzorce, przestrzenie. Ce n’est pas fini.

Słowa kluczowe: miasto, architektura, ludzie

First of all, the city is anxiety. Discourse on architectural space fluctuates in this short text between the recent
history and the present. In the see of uncertain waves, undecided about what to do, the space that delineates
is made more of sensations than constructions. Sooner or later we will have to take another step, to change
radically our ways of life, benchmarks and spaces. Ce n’est pas fini.

Keywords: city, architecture, people

* Cotti Lorenzo, arch., sdvb9/aff, Locarno, Szwajcaria.
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Un homme et une femme, Claude Lelouch, 1966; 2 ou 3 choses que je sais d’elle,
Jean-Luc Godard, 1967 / Kobieta i mężczyzna, Claude Lelouch, 1966; 2 lub 3
rzeczy, które o niej wiem, Jean-Luc Godard, 1967 / A Man and a Woman by Claude
Lelouch, 1966; Two or Three Things I Know About Her by Jean-Luc Godard, 1967
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understand where the set design, the scene and the
fixed scene structure end. Nevertheless, actors will
arrive later. And the anxiety will appear only with their
presence. As well as doubts, afterthoughts and
changes of view.

Then Mrs. Anne Gauthier, asked by Jean-Louis
Duroc, gives him her phone number: Montmartre 15–
40.

Montmartre: district (XVIII-th of Paris) and
numbers. Somehow it is more an address than a
telephonic matter. The city with all its social structure
becomes a technological element as well.

The phone is somewhere there in the geography
of Paris, 15–40 is an urban actor: Mrs. Anne Gautier
and her small daughter Françoise, live in the same
rue Lamark where, at Gabriel Domergue’s house,
before coming back to Russia just before 1918, Lenin
stay [1]. Set design with actors.

And then?

And then the city is not a sterile collection of
buildings, a set design, as some (architects) would
like it to be, but a sentiment, insinuated or installed,
that makes the transition from a set design to the city
and its scene possible.

It is the anxiety, ideas that are not bricks and which
actuate all, and it is the space of the city to be found
in the idea of the city district. Geographically located,
Montmartre is and has its own identity because it is
inhabited by people: 15–40. And therefore if we took
into consideration the space of the city, it is not the
case of the space-system organized as a tree, but of
an amiotic (semi-lattice) one, as Christopher

Alexander has already noticed in 1964, and Anrea
Branzi on the basis of Pensiero debole by Gianni
Vattimo afterwards, turning to and defining urban
models for weak and spread urbanization, that in the
last variant becomes Branzi’s open enclosures.

So it is necessary to change the way of reading
the territory we are living in, trying to see the projects
in their multidisciplinary and multisensorial context,
trying to ask the questions before giving the answers;
to understand, at last, its extreme planning richness
contained in analyzing and reading the reality, to
understand where we are.

This is not to be valid exclusively for professionals
of the sector – urban planners and architects in this
case. It is to be done in primary school: to experience
and recognize the city and the place where one lives
is absolutely indispensable for balanced democratic
life. It is a way to understand who we are voting for
and why. It is a question of language, after all.

To be in Paris, Montmartre and 15-40 at the same
time.

– Maman, qu’est que le language?
– Le language c’est la maison dans laquelle

l’homme habite.
It’s Juliette who, quoting Heidegger, answers her

son’s question. Juliette is a protagonist in the new
banlieus in Deux ou trois choses que je sais d’elle by
Jean-Luc Godard (1967), a film, altogether, on the
urban studies.

To Claude Schnaidt, qui a fait de la raison une
raisons.
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PRZYPIS

[1] The fact is mentioned in film, therefore it is truth.
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Jacek Czubiński*

NOWA ARCHITEKTURA W HISTORYCZNYCH CENTRACH MIEJ-
SCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH NA HUCULSZCZYŹNIE – JAREM-
CZE, TATARÓW, WOROCHTA

NEW ARCHITECTURE IN HEALTH RESORTS’ HISTORICAL CENTERS
AT HUTZUL REGION – JAREMCZE, TATARÓW, WOROCHTA

Na terenie Huculszczyzny występują wszystkie tendencje architektoniczne typowe dla zabudowy uzdrowi-
skowej Karpat końca XIX wieku i pierwszej połowy XX stulecia. Dominującą stylistyką był zawsze regionalizm
oparty na tradycyjnych formach miejscowych. W dniu dzisiejszym widoczny jest brak zrozumienia istotnych
elementów przestrzeni kulturowej regionu zapewniających poczucie ciągłości tożsamości oraz identyfikacji
z miejscem. Brak tych elementów, spotęgowany czynnikami ekonomicznymi, powoduje narastającą degra-
dację krajobrazu architektonicznego centrów Jaremcza, Tatarowa oraz Worochty.

Słowa kluczowe: Huculszczyzna, architektura, regionalizm, uzdrowiska

Hutsul Region is a place where all of architectural stylistic tendencies, from the end of 19th and first half of
20th century, typical for health resort buildings of Carpathian Mountains appeared. Regional tendencies
dominated until 90th of 20 c. There is no understanding of identity and lack of integrity in architecture
nowadays. It caused a deterioration of the cultural environment of Jaremcze, Tatarów and Worochta towns.

Keywords: Hutzul region, architecture, regionalism, health resorts

Miejscowości Jaremcze, Tatarów oraz Worochta
zlokalizowane są w Karpatach Wschodnich. w dolinie
rzeki Prut, przy drodze prowadzącej od Iwano-Fran-
kowska (Stanisławowa) w kierunku południowym.
Były to, wraz z Mikuliczynem, popularne miejscowo-
ści zarówno letniego jak i zimowego wypoczynku,
których szczególnie dynamiczny rozwój nastąpił

w okresie międzywojennym stanowiąc wtedy istot-
ny ośrodek turystyki letniej i zimowej o znaczeniu
ogólnokrajowym. Upadek znaczenia tego regionu na-
stąpił po II wojnie światowej. W ostatnich latach
widoczny jest renesans znaczenia Huculszczyzny.
Gwałtowny rozwój ruchu turystycznego, związany
także z budową w pobliskim Bukowelu największej

* Czubiński Jacek, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków.
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JAREMCZE: 1. Restauracja „Huculszczyzna”, proj. I. Bodnaruk, lata 50. XX w.   2., 6. – budynki z lat 80. XX w.;
3. budynek pensjonatowy z pocz. XX w.    4. Budynek pensjonatowy z 2008 r.    5. Pensjonat z lat 20. XX w.   TATARÓW:
7. Pensjonat z lat 20. XX w.    8. Willa rodziny Wedlów „Straszny Dwór”, lata 30. XX w.    9., 10., 11. Nowa zabudowa
pensjonatowa, 2008 r.    WOROCHTA: 12., 13. Pensjonaty z lat 20. XX w.    14., 15. Budynki z początku XXI w.   16. Budy-
nek poczty z lat 80. XX w.



35

w tej części Europy stacji narciarskiej, powoduje
jednak zdecydowanie negatywne konsekwencje dla
zabytkowej architektury tego rejonu. Nowe inwe-
stycje zastępują tradycyjną zabudowę, historyczne
budowle są niejednokrotnie wyburzane bądź moder-
nizowane bez większego szacunku dla architekto-
nicznego dziedzictwa.

Architektura uzdrowiskowa Huculszczyzny po-
wstawała w ścisłym związku z ogólnymi tendencjami
stylistycznymi panującymi w tym czasie na ziemiach
polskich [1]. Do początku wieku XX najbardziej roz-
powszechnioną tendencją był styl szwajcarski (tyrol-
ski, alpejski). Dominującą tendencją formalną w drew-
nianej architekturze uzdrowiskowej Huculszczyzny
początku XX stulecia i okresu międzywojennego był
regionalizm poszukujący swojego wyrazu bądź to
w nawiązaniu do stylistyki stylu huculskiego (wille
„Mela”, „Maria”, „Halina” w Worochcie), bądź stylu
zakopiańskiego (Dom Ludowy, willa „Krakowianka”
w Worochcie) lub „sposobu zakopiańskiego” stwo-
rzonego przez Edgara Hovárta na gruncie zako-
piańszczyzny lecz łączącego tradycje różnych regio-
nalizmów z obszaru monarchii habsburskiej (wille
„Oaza”, „Liliana” (il. 12) w Worochcie). Odmiana tej
ostatniej tendencji był styl huculsko-zakopiański (pol-
sko-ukraiński) (Lewicki 2005, s. 233), którego propa-
gatorami byli lwowscy architekci: Kazimierz Mokłow-
ski, Julian Zachariewicz czy tez Tadeusz Obmiński
(Biriulow 1996, s. 55–56). Nie można zapomnieć
o tendencjach secesyjnych oraz o narodowym nur-
cie architektury dworkowej (pensjonaty w Jaremczu
i Worochcie). Obecna była także architektura mo-
dernistyczna. Przykładem wczesnego, klasycyzują-
cego modernizmu z motywami secesyjnymi był, po-
wstały w 1912 r. budynek sanatorium Kas Chorych
w Worochcie. Jego przebudowa z lat 30. (arch. Miro-
sław Szahniewicz(?)) nadała obiektowi cechy funk-
cjonalizmu. Rozwiniętą fazę modernizmu reprezen-
tuje Sanatorium Akademickie, także zlokalizowane
w Worochcie (proj. inż. Frukman, 1926). Przykładem

dekoracyjno-narodowego modernizmu jest, powsta-
ły w 1933 r., budynek dworca kolejowego w Tataro-
wie. Tendencję widoczną w architekturze górskich
murowanych schronisk karpackich, zapoczątkowaną
przez budowę schroniska na Hali Gąsienicowej (proj.
Zdzisław Kalinowski, 1925) reprezentuje willa rodzi-
ny Wedlów zwana „Strasznym Dworem” w Tataro-
wie (lata 30. XX w.). Nie można też nie wspomnieć
o bogactwie architektury ludowej i wernakularnej.

Ten krótki przegląd tendencji stylistycznych bu-
downictwa uzdrowiskowego przedstawia jedynie frag-
ment bogactwa historycznego krajobrazu architek-
tonicznego tych miejscowości. Dopełniała go
architektura sakralna (cerkwie, kościoły i kaplice unic-
kie, prawosławne i rzymsko-katolickie), obiekty spor-
towe (skocznie narciarskie w Worochcie) czy też
wyjątkowe w skali światowej budowle inżynieryjne
(tunele, wiadukty) związane z powstałą w końcu XIX
stulecia transkarpacką linią kolejową ze Stanisławo-
wa do Woronienki (inż. Stanisław Rawicz-Kosiński).
Konsekwencją I wojny światowej i prowadzonych na
terenie Karpat Wschodnich walk, są liczne cmenta-
rze żołnierskie, z których jeden znajduje się w Tata-
rowie.

Wizualny i funkcjonalny aspekt architektury tego
regionu nie może być rozpatrywany bez powiązania
ze zjawiskami pozamaterialnymi. Wielowarstwowy mit
Huculszczyzny, małego fragmentu Karpat o szcze-
gólnym znaczeniu nie tylko w kulturze polskiej, lecz
całej Europy Środkowo-Wschodniej, jest najlepszym
tego przykładem. Skomplikowane losy polityczne
(zmiany granic), zdarzenia historyczne, wieloetnicz-
ny układ narodowościowy, niejednorodność reli-
gijna, specyficzne zjawiska artystyczne (kultura hu-
culska), lokalne tradycje i legendy, symboliczne
znaczenie wybranych miejsc (góra Howerla) czy też
ludzie tam niegdyś zamieszkujący stanowią o bo-
gactwie wielokulturowego krajobrazu tego regionu.

Wszystko to związane jest nierozerwalnie ze wspa-
niałym krajobrazem naturalnym Gorganów i Czarno-
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hory. Do dzisiaj Karpaty Wschodnie, będąc kultowym
miejscem turystyki górskiej, stanowią jedno z naj-
cenniejszych przyrodniczo miejsc na mapie Europy.

Można stwierdzić, że na obszarze Huculszczyzny
występuje klasyczna jedność trzech kategorii różne-
go typu przestrzeni: krajobrazu naturalnego, kulturo-
wego oraz zjawisk pozamaterialnych. Siła oddziały-
wania tego związku, mimo jej degradacji w okresie
po II wojnie światowej, widoczna jest do dnia dzi-
siejszego. Objawia się w dalszym ciągu w sposób
niemal analogiczny do zjawisk występujących na te-
renie Zakopanego i Podtatrza. Każdy mocno zdefi-
niowany treściowo krajobraz kulturowy stanowi ob-
szar o dużej odporności na nowe zjawiska. Hucul-
szczyzna nie jest miejscem homogenicznym kul-
turowo, lecz ewentualne współczesne dopełnienia
zarówno treściowe, jak i wizualne poddawane są nie-
mal automatycznej recenzji i krytyce z pozycji odpo-
wiedniości w kontekście kulturowym. Dotyczy to tak-
że architektury.

Wcześniej wykazano, że zjawiska architekto-
niczne występujące na tym terenie podlegały w prze-
szłości różnym formom regionalizmu. Była to ten-
dencja dominująca reprezentowana przez setki bu-
dynków usytuowanych wzdłuż tradycyjnych układów
zabudowy ulicowej. Próby odejścia od tej zasady nie
spotkały się z akceptacją, co widać po daremności
usiłowań wprowadzenia zmian w wyglądzie tych
uzdrowisk. Istotna taka próba nastąpiła w okresie
międzywojennym i związana była z modernizmem.
Jednak jego nowa formalnie stylistyka, mimo wyso-
kiej jakości rozwiązań, nie spotkała się z szerszym
pozytywnym oddźwiękiem. Światło, powietrze, słoń-
ce – podstawowe postulaty architektury moderni-
stycznej zostały odrzucone w swym czystym wyda-
niu. Nieliczne, wspomniane wyżej, tego typu budynki
były lokowane głównie, zgodnie z ówczesnymi zasa-
dami rozbudowy uzdrowisk, poza centrami miejsco-
wości. Obce formalnie, były oddzielone zielenią od
ich historycznej ukształtowanej struktury. Nie stano-

wiły więc ani dominanty przestrzennej, ani konku-
rencji formalnej dla tradycyjnej zabudowy. Charakter
miejsca pozostawał więc niezmieniony. Krajobraz
kulturowy oparł się wizualnym modyfikacjom. Nie
został stworzony żaden nowy znak architektoniczny
identyfikujący miejsce. Być może dwudziestolecie
międzywojenne stanowiło zbyt krótki okres, aby go
stworzyć. Sądzić należy jednak, że zastana przestrzeń
kulturowa nie była podatna na tego typu nowe roz-
wiązania.

Drugim historycznym momentem, w którym na-
stąpiła próba aplikacji nowej architektury, był okres
po II wojnie światowej. W latach 50. XX stulecia ar-
chitekci sowieccy zajęli się tworzeniem stylu odzwier-
ciedlającego charakter miejsca. Nastąpił powrót do
form architektury regionalnej, lecz odrzucone zosta-
ły dotychczasowe jej dokonania. Była to próba
ukształtowania nowego „stylu huculskiego” oparte-
go na formach tradycyjnych. Najlepszym jego przy-
kładem jest, powstały w latach 50. (arch. I. Bodna-
ruk), budynek mieszczący restaurację „Huculszczy-
zna” zlokalizowany przy wodospadzie w Jaremczy
(il. 1). W tym drewnianym, parterowym obiekcie zna-
lazła odzwierciedlenie zarówno ornamentyka hucul-
ska, jak i pojawiły się ostre trójkąty nawarstwiających
się lukarn dachowych, nawiązujących do układu
kopuł cerkwi huculskich. Kompozycja całości dachu,
należy przypuszczać, że nie jest to przypadkowe,
przywołuje bezpośrednie skojarzenie ze stylem krysz-
tałkowym około 1925 r. i charakterem architektury
Art Deco. Budynek ten, o bez wątpienia interesują-
cych cechach stylistycznych, będący wynikiem, jak
się wydaje, dogłębnych studiów nad huculszczyzną,
pozostał niemal osamotniony w swym architektonicz-
nym wyrazie. Stanowi on do dzisiaj „ikonę” tej po-
wojennej odmiany stylu huculskiego lecz nie znalazł
bezpośredniego naśladownictwa. Prawdopodobnie
wystąpiło tutaj zjawisko analogiczne do tego, jakie
miało miejsce w wypadku stylu zakopiańskiego. Po-
jawiły się bowiem trudności w adaptacji finezyjnych
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rozwiązań rodem z architektury drewnianej do bu-
downictwa murowanego, zwłaszcza do wielokon-
dygnacyjnych budynków użyteczności publicznej.
Tendencja stylowa zapoczątkowana przez restaura-
cję „Huculszczyzna” obecna była na tym terenie,
w bardzo uproszczonym wyrazie formalnym, jesz-
cze w latach 80. Widać to wyraźnie w obiektach zlo-
kalizowanych w centrum Jaremczy. Nieukończony
do dnia dzisiejszego, wielopiętrowy gmach hotelu
(il. 2) oraz usytuowany obok niego budynek handlo-
wo-biurowy (il. 6) są tego najlepszymi przykłada-
mi. Podobny w charakterze jest budynek poczty
w Worochcie (il. 16). Cechą wspólna tych realizacji
jest brak nawiązania do kontekstu przestrzennego
miejsca. Swoją skalą, zarówno wysokością jak i ukła-
dem rzutu dominują nad otaczającą je zabudową.
Mimo regionalnego charakteru detali wykazują brak
spójności kulturowej z miejscem. Należy jednak
stwierdzić, że ten typ architektury zlokalizowany poza
ścisłym centrum uzdrowisk, posiada czasami pozy-
tywny wyraz przestrzenno-formalny. Wiele budynków,
w tym duży zespół sanatoryjno-wypoczynkowy „Kar-
paty”, usytuowany w południowej części Jaremczy,
a stanowiący spójny przestrzennie kompleks urbani-
styczny, może być początkiem stworzenia współcze-
snego wyrazu architektonicznego miejsca porządku-
jącego i rozwijającego zastaną przestrzeń.

Nieco innego charakteru nabrała architektura po-
wstająca w Jaremczy, Tatarowie bądź w Worochcie
w ostatnich latach. Po roku 2000 Huculszczyzna prze-
żywa renesans ruchu turystycznego i to o znaczeniu
międzynarodowym. Inwestorami nowo powstających
obiektów są w większości osoby lub firmy prywatne.
Przy niezwykle wysokich cenach działek budowla-
nych w dolinie Prutu są to w większości niewielkie
w skali budynki. Sytuowane są one przy tym głównie
w centralnych częściach tych miejscowości i są moc-
no związane z ich historycznie ukształtowanym kon-
tekstem przestrzennym. Ich wyraz formalny jest ko-

lejną próbą nawiązania do huculskiej architektury
regionalnej. Pojawiają się więc rozwiązania stosują-
ce katalog form i detali tradycyjnych: wysokie da-
chy, ostre trójkąty lukarn, wydatny okap, narożne
wieże zwieńczone stromymi przykryciami. Całość
kompozycji stanowi niemal zawsze karykaturalną
transformację otaczającej te obiekty historycznej ar-
chitektury (il. 9, 11, 15), bez jakiegokolwiek zrozu-
mienia kontekstu miejsca. Idea architektury regional-
nej została sprowadzona do komercyjnych wariacji
formalnych na temat regionalizmu (il. 10).

Należy zastanowić się nad przyczyną takiego sta-
nu rzeczy. Z jakiego powodu nastąpił w pierwszej
dekadzie XXI wieku zanik prawidłowego rozumienia
istoty architektury regionu. Co spowodowało sytu-
ację, w której projektanci odeszli od tradycyjnych
rozwiązań, nie proponując jednocześnie rozwiązań
poszukujących współczesnego wyrazu formalnego.
Można wyrazić opinię, że wystąpiło zjawisko prze-
rwania ciągłości kulturowej regionu. Pojawił się brak
zrozumienia genius loci, które jest (wg J. Bogda-
nowskiego) emanacją oddziaływania nawarstwio-
nych przeżyć pokoleń we wnętrzach autentycznych
lub nienaruszonych (Pawłowski 2001, s. 80). De-
gradacja przestrzeni kulturowej Huculszczyzny na-
stępowała od wybuchu II wojny światowej, zmieniła
się też częściowo struktura narodowościowa ludno-
ści. Uległo zatarciu rozumienie istotnych elemen-
tów tej przestrzeni zapewniających ciągłość rozu-
mienia istoty tożsamości miejsca. Obecnie pro-
jektantami i inwestorami nowych obiektów są w więk-
szości osoby przybyłe tu w okresie ostatniego bo-
omu inwestycyjnego, słabo lub wcale nie związane
z tym regionem. Nie nastąpiła ich wystarczająca
identyfikacja z miejscem. Brak tych elementów, spo-
tęgowany czynnikami ekonomicznymi, powoduje na-
rastającą degradację krajobrazu kulturowego oma-
wianych miejscowości. Wydaje się, że jest to trudny
do zatrzymania proces.



38

PRZYPIS

[1] W pracy wykorzystano wyniki badań terenowych prze-
prowadzonych przez autora i studentów Wydziału Architek-
tury Politechniki Krakowskiej w latach 2007 i 2008 na tere-
nie miejscowości Jaremcze, Tatarów i Worochta. W ich
trakcie wykonano studia i analizy in situ zmierzające do okre-
ślenia zasobów oraz stanu zachowania historycznej archi-
tektury uzdrowiskowej.
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Armando Dal Fabbro*

DOM, MIASTO I PARADYGMAT LE CORBUSIERA

THE HOUSE, THE CITY AND THE LECORBUSIER’S PARADIGM

Willa archeologa Wieganda zbudowana przez Behrensa w Berlinie w 1911 r. oraz dom Curutcheta w argen-
tyńskiej La Plata projektu Le Corbusiera z 1949 r. to, jeżeli mówimy o architektonicznej jakości, przykłady
symboliczne. W obydwu przypadkach występuje silny związek z miastem a fasady stają się ważnym narzę-
dziem tej relacji: pomiędzy przestrzenią publiczną i prywatną pojawia się nowe, osłonięte, miejskie/domowe
miejsce, z dala od miasta i ulicy. Ten temat był przedmiotem przeprowadzonego na UIAV (Wenecja) projektu
badawczego: pusta przestrzeń fasady przypomina, przez analogię, wenecki dziedziniec, uwzględniając rów-
nież kompozycję przestrzenną wspomnianych domów.

Słowa kluczowe: dom, miasto, przestrzeń prywatna, przestrzeń publiczna, Behrens, Le Corbusier

The archeologist Wiegand’s villa built by Behrens in Berlin in 1911, and the Curutchet’s house by Le Corbu-
sier in La Plata, Argentina, in 1949 are emblematic examples about the theme of architectural quality. In both
there’s a strong relation with the city, and the facade becomes an important device for this relation: the
space between public and private space creates a new protected urban/domestic place, far from the street
and the city. The research project made at IUAV explores this theme: the empty space of the facade reminds,
by analogy, a venetian courtyard, not forgetting the spatial composition of elements of Curutchet and Wie-
gand houses.

Keywords: house, city, private space, public space, Behrens, Le Corbusier

Dealing with architecture and the couple city-
architecture is a way to restart a many times
interrupted issue: architecture’s role in city planning.

Some architects, who based their works on the
indifference of the project to the city, were convinced
to create instability in the Modern Movement: they
criticized its uniformity of style which caused the
worsening and standardization of the International

Style. They contested these principles but they didn’t
realize that their way of thinking was similar to them:
so they created a new stylization more affected than
the theory expressed by the International Style.

All countries show interest in this phenomenon of
internationalization, supported by tecnological inno-
vations which caused the loss of all foundations on
which an architectural project is based. In opposition

* Dal Fabbro Armando, prof. arch., Instituto Universitario di Architettura di Venezia, Facoltá di Architettura.
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to the idea of innovation, this is what I consider of
primary importance: the symbolic and narrative sense
of architecture, the composition, the figures of
construction and the space.

The development of theories, which underline the
importance of a different idea of architecture and of
a new cultural identity, totally ignor these points.

City
The city is the house of man.
They involves a deep analysis of the building

principles of architectonic forms, of their rules and
foundations.

The house motive, a domestic space both ideal
and real, suggests to us the borderline of an archi-
tectonic project in relation to deep-rooted traditions
on inhabiting and to spatial and distributive building
techniques.

In the same way his research on a new residential
dimension, grounded on the issues of the house of
man, greatly helped to solve the housing problem
and the living unit as the basic element of city
planning.

The architectonic opus is never solitary, it is never
an end in itself, but in most cases it represents an in-
depth analysis, if not overcoming, an analytical study
into the opera omnia of an artist-architect.

The indescribable space (a legacy of Le Corbu-
sier) or the creative act (the moment of creation and
satisfaction) – in which for a second one feels “the

angel’s fluttering of wings” as the Slovenic architect
Joze Plecnik said – are times of conquest the result
of a creative tension that goes beyond any dogmatic
and disciplinary (scientific) specifications. In some
cases they can even reach pure poetry.

The city leads the way to architecture. The idea of
the city as a work of art is still valid and is constantly
reaffirmed by the study of urban phenomena, which
are filtered and reinterpreted by a designing mould.
It is a design that absorbs urban complexity in its
richness and at the same time engenders a com-
parison with natural geographies, locations and
historical architectures. The contemporary city, often
considered a place deprived of memory, is opposed
to the real city, a urban collective event that is imbued
with living history, identity and memory.

We begin with the signs of time, the great figures
designed in the territory, the archaic architectonic
types such as the hypostyle rooms, the halls, the
enclosures, and go on with the great spatial confi-
gurations of ancient architectures such as the agoras,
the Roman forums and the amphitheatres. These
themes are constantly reinterpreted and recur in every
age, in the Renaissance as in modern architecture,
in Palladio as in Le Corbusier.

Lingering over the issues or the issue of cultural
heritage in architecture should help us to find again
– in an era of bygone ideologies – a modus operandi
which could be able to lead architecture beyond the
asphyxiating boundaries of urban contemporaneity
and wich is more and more indifferent to settling
procedures. These are iconoclastic and inexpressive
towards itself and which are playing above all
marginal roles in the city’s destinies.

Contexts
I would like to present you here two projects: the

archeologist Wiegand’s villa, built by Peter Behrens
in Berlin in 1911, and the Curutchet’s house, built by
Le Corbusier in La Plata, Argentina, in 1949. These

1. Dom I miasto: analogie w układzie architektonicznym fa-
sady. Kompozycja elementów w Maison Curutchet, Wie-
gand Villa, Casa Cattaneo. Kolaż z użyciem rysunków arch.
Patrizio Martinellego przygotowanych w ramach prac ba-
dawczych IUAV/MIUR i na potrzeby pracy doktorskiej (UIAV),
2007–2008. / House and city: analogies in the architectural
devices of the facade. The composition of elements and
parts in Maison Curutchet, Wiegand Villa, Casa Cattaneo.
Collage with drawings by arch. Patrizio Martinelli for the
IUAV/MIUR research and IUAV PhD thesis, 2007–2008
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the lodging – and the external space – the street
and the city. The small house in La Plata seems
a big, large house and a big builted area thanks
to a continually moving fluidity of interiors and
exteriors – opened/covered and opened/uncovered.

I would like to go on this limit considering this
project as a personal and learned reinterpretation of
the Chorizo house – a basic and innovative element
in the construction of the city of La Plata and more in
general of the hispano-american cities. The attention
should be focused on the invention that gave rise to
the urban settlement. In my opinion, if we compare
this aspect with the style of the city and its foundation
system, it should be considered in a particular way.

Or at the same time we could underline some
constituent choices of the Curutchet’s house that refer
maybe to the period in which Le Corbusier was
serving Behrens’apprenticeship or to some of the
urban themes examined by the Berliner master. The
idea in the Curutchet’s house of the slightly turned
big facade – completely detached from the main
building and, being the urban front, closely connected
to the street – conceptually reminds of the facade
planned by Behrens in 1911 for Wiegand’s villa in
Berlin. Indeed it has as entrance a solemn peristyle
that gave to the house a strong axial direction.

The example of the archeologist Wiegand’s villa
is famous for the interesting relationship between this
villa and the peristyle in front of it. The peristyle is
usually built in the middle of a house and is surround-
ed by it. But in this particular case, beyond symbolism
and symbolic references, Behrens planned it right
in front of the house so that it became an element
with its own dimensions and proportions. The peri-
style in front of the facade is connected to the rest
of the house and to its particular internal rooms –
for example the hall or the salon – in just one point.

2. Fasada jako architektura. Przestrzeń pomiędzy frontem,
zewnętrzną granicą fasady a ścianą, granicą wewnętrzną,
w nowej osłoniętej przestrzeni miejskiej, scala i rozdziela
miejsca przeznaczone dla życia domowego, z dala od mia-
sta i ulicy. Pusta przestrzeń fasady przypomina, poprzez
analogię, wenecki dziedziniec, jak ten namalowany przez
Benedetto Rusconiego w „Cudzie relikwii Świętego Krzyża”
(Il miracolo di santa croce) czy jak wiele w całej Wenecji;
przypomina również kompozycję przestrzenną Mason Cu-
rutchet i Wiegand Willa. Autorzy: Armado dal Fabbro, Patri-
zio Martinelli na potrzeby prac badawczych IUAV/MIUR,
2007/2008. / The facade as architecture. The space betwe-
en the urban front, external limit of the facade, and the wall,
the internal limit, keeps together and separates, in a new
protected urban space, the places of domestic life, far away
from the street and the city. The empty space of the facade
reminds, by analogy, a venetian courtyard, like the one pa-
inted by Benedetto Rusconi in „Miracolo della reliquia della
santa croce”, or in many cases inside Venice; and it also
reminds the spatial composition of elements we find in
Maison Curutchet and in Wiegand Villa. Project by prof.
Armando Dal Fabbro and arch. Patrizio Martinelli for the
IUAV/MIUR research, 2007–2008.

emblematic examples gave me the idea to start
thinking about how to “combine” quality. I mean
I would like to focus on the relationship between
architectonic quality and its intrinsic potentiality and
I would like to examine its fundamental elements and
to focus especially on the most successful results of
the project from a cultural point of view. Besides
I think that the problem of quality is strictly related to
the instrument of the same project.

Let’s talk about the Curutchet’s house that was
built in 1949, for example. In my opinion nowadays
this house still represents a valid example explaining
the matter of living in our contemporary time, not
only as a private or domestic question that aims at
organizing the heart of the house – nowadays this
theme has been transformed into a design, rather
than architectural, issue by media bombing –, but
also as an effort to represent a different relation
between the interior and the exterior, the real house-
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This element – typical of the Roman Domus – is
planned in a very particular place of the house and it
becomes a sort of connection between the domestic
place of the house and the urban place, the street.
It gets a urban relevance that is not just a problem of
interior-exterior relations.

I consider the peristyle to be an attempt to build a
monumental element also related to the urban area.
From its section, we can see that the peristyle is an
indipendent element; different from the rest of the
house: it has its own dimensions, it is not as high as
the first floor, it has specific qualities and a geometric-
proportional indipendence.

This is a hint that helps the reflection on the
elements that are constituent of the house, on private
places opposed to a urban places, and on the
relationship between domestic spaces and the urban
spaces of streets and cities. Looking at the plan of
the building, we can notice that the peristyle outside
the house plans, determines and builds even the
internal space of the house. The well-defined
geometry of the peristyle – then broken by the spatial
and linguistic dimensions of the house – organizes
and designs the whole building, even the garden.

I think this could be a way to talk about the ele-
ments of a house without considering the functional
ones. Considering the theme we are talking about
we could reflect on the elements that belong or do
not to the house and that seem to be ambiguous.

The peristyle is open at the top; it has solid
columns on which both the main trabeation and the
secondary open roof framework rest, and big lacunars
through which the daylight filters, breaking the
tradition but also lightening the solemnity of this
element. An interesting aspect of this process consists
on getting back to the classic architectural tradition
but at the same time consists on breaking it – tradition
and innovation (or imitation and innovation) are
complementary aspects that give us the opportunity

to reflect on the fundamentals of this subject and on
its inheritance.

Mark
Le Corbusier’s project for the house of doctor

Curutchet in La Plata – 50 km far from Buenos Aires-
has been planned according to Curutchet’s wishes.
Indeed he wanted a building, a house which could
represent him; curious is the fact that he lived there
for a very short period. Actually in the anthology of
his projects there are no pictures but only sketches
of this house.

We can also notice in this project the intention to
create a sort of diaphragm between the house and
the street, but this house is completely different from
Behrens’ Wiegand villa. In his project Le Corbusier
reflects on the relations between interiors and
exteriors, on transparencies, on distributive verticali-
ties and on the best way to get the green park inside
the building through the single facade facing the
street.

In his drawings and sketches Le Corbusier doesn’t
reflect on the internal organization of the house but
on some significant elements and on paths, sort of
internal-connection system. There are different paths:
one is characterized by a ramp connected to the hall
and the doctor studio, the other is characterized by
a staircase that connects the living area to the sleep-
ing area.

From a small sketch is clear that Le Corbusier
was trying to separate the 2 systems and to plan
them on different levels, according to a distinct
promenade architecturale.

In this project he underlines some themes he
worked on in the past such as the theme of the free
plan or that of a building resting on pilotis. At the
same time he reinterprets the typical hispano-
american chorizo house in a modern way.

In this case a reflection on tradition is also
an expedient to start thinking about the project.
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While Behrens’ facade is corrupted by the single
point connected with the peristyle, at the same time
Le Corbusier is always reworking and questioning
himself about the most important elements of his
project.

Place
The doctor studio and the home are two different

buildings detached and connected only with the
terrace that seems to extend the sitting-room to the
outside. Looking at the building from the street, it
seems a sort of diaphragm, separating and connect-
ing the street, the city and the park with the house.

Some images of the interior show the relation
with the park; it opens onto the interior of the
house through the street and the terrace, covered by
a shadowy canopy.

I thought this could be a good way to analyse
some elements of the house and to show them as
central elements of the same project.

Let’s make a simple example. I would like to show
you some drawings; the first one was drawned by
Amancio Williams, one of the most important
Argentinian architects of the 20th century and a big
fan of Le Corbusier’s architecture. He was interested
in the building of the house and even proposed
a modification to the original plans sent by Le Corbu-
sier. Amancio suggested to make the parallelepiped-
hall, connecting the ramp to the staircase, the most
transparent as possible. Le Corbusier accetted this
different solution and changed the original project;
he also cut the diaphragm-wall connecting the
2 ramps. Both Le Corbusier and Amancio believed
very important to lighten the staircase of the entrance
hall; that’s the reason why they made it transparent
and therefore more luminous. The simple and clear
corrections of some architectural elements – even if
of secondary importance – of the project reveal a
deep sensibility; small changes can also be very
important.

Actually the house is very small: its plot of land
has a dimension of 8 × 23 m. Despite the small
dimension of the house and the fact that the plot has
3 blind walls, Le Corbusier tries to solve this issue.

Some images show the glazed hall, the column
system, the presence of trees, specificly kept because
of doctor Currutchet’s desires, and the ramp system
that goes into the first floor and then into the hall of
the house.

Other images show the shell of the building.
Looking at its plans we can notice a different distri-
bution of the floors: from the linear system of the
ground floor, to the orthogonal-spatial system of the
living area, to the curvilinear and sinuous system of
the sleeping area. A continuous movement from
downside to upside and from inside to outside.

New order
The study of the project of doctor Curuthet’s house

helps us to think about the difficult architectural
process of its construction. At the same time it
suggests us to see the project in relation to the
particular form of structure of the city. It is the only
project built by Le Corbusier in South-America and
moreover it could be seen as the synthesis of the
reflections and analysis that he made during his
previous Argentinian stay – it happened in 1929,
exactly 20 years before.

Is possible to find the same relation between the
architecture and the city in some examples produced
in Italy during the years of Rationalism, which
represent a real anticipation of the complex facade
of Curutchet’s House: for example the urban system
used by Terragni in some houses in Milano as the
Rustici House, the Giuliani Frigerio’s House, ecc... or
an appropriate example may be the Cattaneo’s House
in Cernobbio, planned by Cesare Cattaneo in 1939,
ten years before the Curutchet’s House.

Le Corbusier’s machine is perfect in its organiza-
tional mechanics and it is full of figurative hints.
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It also uses the promenade architectural as an
element that organizes and exalts the internal
complexity of the architectural space. This house has
3 blind walls, respects the Hispano-American square
plan and completely opens out in the main facade;
therefore it creates a different relation with the city if
compared with traditional chorizo houses.

Our study should consider 2 different aspects: on
one side the foundational plan of the city of La Plata,
the Cartesian reticulum of the urban plan –typical of
Hispano-American cities- and on the other side the
construction of the architecture of a urban fragment
of the Hispano-American reticulum.
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Maroun El-Daccache*

TERYTORIUM, MIASTO I ARCHITEKTURA

TERRITORY, CITY AND ARCHITECTURE

Wydaje się, że umilkły architektoniczne debaty, ponieważ nikt już nie dba o “stare” problemy jak ludzie
i budownictwo mieszkaniowe. Architektura to dzisiaj reklama, a jej piękno podlega tym samym warunkom.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że architektura zamieniła się w projektowanie obiektów.

Słowa kluczowe: miejsce, czas, obraz, miasto

It seems like all the architectural debates are finished as nobody cares for the “old” problems like people or
lodgings. Architecture today means publicity and its beauty follows is the subject to the same conditions.
The risk is that architecture has become an object design.

Keywords: place, time, image, city

Considering the rapidity with which the new
technologies are produced in modern times, sub-
jectivity is the predominant feature of all branches of
art, included architecture. The image of the work
prevails over its content. The search for an image
that complies with the needs of the market has
become an obsession with architects in these last
years. Therefore, to speak of architecture and of what
it is today, is very difficult for me, because the design
of the image, apart from its theoretic contents,
presents numberless solutions.

Don Delillo, with “Cosmopolis” offers us a fascinat-
ing caustic novel, placed in a present which is already
future: a surrealistic contemporary odyssey on the
background of an obscure menace and the collapse
of the world markets. Future is always something

complete and uniform. In the future we all will be tall
and happy. She said That is why future is failing. It
always fails. It will never be the cruel and happy place
into which we want to turn it.

Lately I have often thought of plastic surgery as
the art of changing the forms of the body, an art,
which referring to a prototype of womanly beauty
has become an everyday practice: a design of new
breasts or lips to emphasize feminine sensuality,
a high and round bottom lean and long legs, while
the body shall have a continuous perfect line.

The components of this false and monotonous
global beauty are sought for in the catalogues of
plastic surgery (just as looking in an architectural
review). They are prototypes which allow a person to
choose and define the recomposition of his or her

* El-Daccache Maroun, PhD. dr, Lebanese American University – Beirut, Department of Architecture & Design.
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body. To be nice surely allows a person to feel at
ease, to attract attention and take party in environ-
mental culture. Every person, in his own way, is
worried about environmental culture and making a
landscape adequate and perfect with regard to the
beauty of nature.

The German naturalistic post-industrial movement
is an excellent example. But, unlike today plastic
surgery, a group of persons have sought refuge in
nature and nudism to face the bourgeois ugliness of
society. Nature has become the essential source for
the beauty of the body and consequently the society,
while the rhythmic dance should reconcile the
movement of the body with that of nature. A physical
education of the body, rediscovered through the
power of nature, affects the intellectual development
of the persons. The work of Tessenow, the school of
dance, is an excellent example of the relation among
nature, body and space.

Let us consider, for instance, the reviews of
architecture: there are hundreds of them in the world
representing a business for the architects. To follow
them and see what they publish has become an
obsession for those who want to be up-to-date. On
the other hand, we must not neglect the importance
of these reviews which are a sufficiently indicative
example for “les dames du salon”; to choose their
dream-homes is the same as to choose the form of
their breasts or bottom for their renewed beauty.

The flourishing, production and publication of
most part of the works let us realize that all we do in
architecture has a value; nothing is ugly and every-
thing has sense to exist. Everything that existing and
has already been has the right to exist. Technology,
just as plastic surgery, is capable of endowing the
work with an aspect sufficiently acceptable in its
details, while formerly, both price and the inadequacy
of technology prevented this operation. I was
surprised when I heard that the “Pravda Shop” by
Reem Khoolhaas had a cost of 60 million dollar, not

to mention the cost of the social houses by Jean
Nouvel in France (who would not like to live in those
luxury houses?) and not to speak of the works of
Frank Ghery, Zaha Hadid… Consumism has surely
reached its breaking point where the image of things
is at the basis of our society. Who would care to say
today that this architecture has no importance?

Modern history has taught us, that architecture
has not died yet. Architects, considered today as
traitors of humanity, have issued a challenge inventing
and conceiving out of nothing a public architecture
appropriate to the social crises and a civil architecture
which should answer the economic exigencies and
give something to society, protecting the environ-
ment, expressing and inventing things.

Surely the authors and investors on the territory
have changed; they require more publicity and image
and less architectures. Architecture today means
publicity. The architect who speaks of the problems
of public and social housing is considered antique
whereas he who speaks of a private house as a
Porsche in order to meet his customer’s requirements
is considered up-to-date. Is it true that the cities have
no more space to extend and lodgings are no longer
wanted? Or the political interest has changed? Where
have these debates vanished? Do they still exist or
nobody wants to face the problem? Or are they no
longer themes to be taken into consideration,
notwithstanding the increase of population?

It is surely difficult for the world to face such
a problem and foresee lodgings for all the nomads
of the future planet. Even the political speech has
adapted itself to reality with the aim of promoting
only grandiose works, which has begun with Mit-
terand in Paris.

“Le pouvoir culturel” has been imposed on society
and would represent the “grandeur” of any city in
a world where the arms belong to history. The battle
is not about architecture as in the times of Palladio,
Alberti, Le Corbusier, Terragni… but about the cities
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who will be more powerful and show their culture in
the world. It is a battle as in Roman times only to
represent the supremacy of the urban power.

The architectural beauty is like the beauty of plastic
surgery, that is an expensively modified beauty with
the only aim of being fascinating apart from its
educational content.

Surely in a consumestic society there is no longer
any space for poetry, metaphors and the reading of
things. Therefore, speaking of architecture it is very
difficult for me to express a judgment or any definition.

Italo Calvino in his book “Sotto il Sole Giaguaro”
considers the history of humanity and the loss of
values in a consumestic society through the loss of
human senses. The conception of space is expressed
by images which define the quality of the object. What
we see is what we are able to judge and to what we
give a material value.

Therefore describing the space and the persons
through the five human senses Calvino succeeds in
defining, in a detailed way, through our senses more
scenographies belonging to different realities; when,
for instance, the perfume of a beloved women that
pursued him, becomes at a certain point the reality
itself of the imagined person.

Form and beauty don’t evoke memory any longer,
while perfume and smell become the metaphorical
sense of beauty. In absolute darkness an unknown
beloved is recognized by the perfume of her skin. It
is an animal-human sentiment which defines what
we are looking for. The image is surely metaphorical,
rather inexistent. The perfume provokes the repre-
sentative sense of the “intellectual reason” by which
the person is conceived in the space. It is fascinating,
in my opinion, how Calvino interprets the sceno-
graphic space through the sense of smelling and not
through the reason of seeing, analyzing and judging.
To overturn the senses in order to find a quality of

life different from the one according to which we have
lately become accustomed to reason, gives rise to
our research.

The invention of the Corinthian capital is bound
to a human story, the story of two lovers. The form of
the capital represents the metamorphosis of the bush
grown on the tomb of a beautiful girl who died before
her youth was finished, when she was on the point
of getting married. Architecture is the human relation
between two lovers and the story of their sad end;
the Corinthian represents the end of their story but
also the beginning of another one, “the history of the
arbitrariness of architecture.”

The perfume, as the Corinthian represents the
object which groups together the different actors on
the scene: the place, the loved person and the space.
The perfume is the metaphor of the object-space.

Mallarmé, on the other hand, hostile to metaphor
and nostalgia, takes a part in the scenography of the
space through the void of the pages of the text. An
emptiness premeditated and sought after that tells
the reading of the composition of the scene lets the
reader the freedom to project the space according
to his image. The space and the senses coincide
and are a part of the scenography. A rhythm identified
and sought after through the sixth sense in order to
involve the reader in the text. The reality is rhetorical,
it exists and wants to be denied at the same time; it
is a space that wants to deny its existence. The
persons are virtual, that is, they are the image and
suffering of what they feel, they are the provocation
of our existence and are at last the present of our
future. In fact, it is very difficult to speak of Mallarmé’s
texts without being conscious of what they represent
in their context. The senses loose value and the
reasoning regains the capacity of interpreting the
scenography of the space where the story develops.

The image covers spaces invented by the reader
according to his own image and limit. The more the
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reader is acquainted with places the more the space
diversity becomes the play of representing the space.
This fact is strongly evident in Mallarmé: the empti-
ness of the pages which are a part of the text is the
emptiness of the places where any person finds again
its appearance according to a predefined structure.

This fact makes us remember the architecture of
Eisemann, which denies any predefined function of
the form. The form is the result of a structural
analytical process. The innovation is conceived
through the decomposition that represents the
imperfection of the perfect forms. The plan in this
case is a part of the spatial construction of the
tridimensional forms. The story of the object and the
project corresponds to the story of its end.

The emptiness of Mallarmé as well as that of
Eisemann is the rhetorical and stratified space of the
place.

In the “Exercises de style” by Queneau the text
represents the grammatical and formal structure. The
composition of a text which tells an insignificant story
becomes the matrix of a variant of texts with the same
content. The content loses its meaning and the form
predominates. In the “Exercises de style” Queneau
writes the same story in 99 different forms; the text is
exactly alike but the form of the presentation changes
continually. Queneau thinks that the grammatical
components of a phrase or a text are given and
predefined by the science of languages while his task
is just to rewrite the story according to the suggestibi-
lity of the writer. Every person tells a story in his own
way, in the context that he thinks right. The structure
is predefined by the story and logic of things; every
generation has the task of rewriting a story according
to the needs and evolution of things. The innovation
is the logic of rewriting and no longer the logic of the
object. The composition is the re-composition of the
components. The richer the components of the story
are in elements and contestuality, the richer playing

and fun become in the re-composition. To resolve
means to explore in details all the fundamental
elements of the objects. It means to understand the
necessary limit of the story and its meaning. Time in
this case has no limit and is no longer defined by the
story, but it is its innovating transformation.

This makes us remember the five points of Le
Corbusier’s architecture. Perfection in architecture is
conditioned by the function of the building as regards
its form. The elements have become for Le Corbusier
the grammatical structure for the architectural
composition: to compose, decompose and recom-
pose. The object is without time, it always proclaims
the unconditioned presence of its contemporaneity
through the components of the history of the places.

The place, for Queneau as for Le Corbusier, is
innovative transformation of the history of the context
and of history in general.

Place and architecture are the elements which
allow us to write their history. The place provokes
innovation in architecture and architecture makes the
place important and significant. I refer, at this point,
to the rational architecture of Le Corbusier, through
which he has declared the death of arbitrarity, and to
Eisemann’s architecture through which he has
proclaimed the end of classic.

The place of contemporary society is the territory
and no longer the city as the place of civilization and
education for the society. The territory is the place of
the future of the metropolis, a place to be defined
and invented, a place without culture and sense, that
is an historical void. The architecture of the post-
metropolis, that is the architecture of the territory, is
still looking for its elements and new instruments of
analysis.

That is what is lacking in the territory: its history,
a history which has to be invented and described.
For this reason perhaps I have chosen to describe
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architecture through three literary authors. History
needs to be charged with sense and emotion; our
contemporary history is fascinating but it is lacking
this superimposition of values which derives from its
history, as of Calvino, Mallarmé, Queneau: metamor-

phosis, atemporal place and recomposition of history.
The risk is that architecture, apart from its civil
function, has become an object design, therefore
devoid of any provocative feeling exactly as plastic
surgery.
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ARCHITEKTURA A MIASTO WSPÓŁCZESNE: NOWY ZŁOTY
WIEK CZY WYKORZYSTANIE UTRACONEGO SNU?

ARCHITECTURE AND THE CONTEMPORARY CITY: A NEW
GOLDEN AGE OR EXPLOITATION OF A LOST DREAM?

W wielu miejscach zaobserwować można tendencję do powrotu do życia w mieście. Niestety, ekonomiczne
spekulacje bardzo często wykluczają z tej nowej możliwości gorzej sytuowanych i nieustająco zakłócają
cenną istniejącą strukturę socjoekonomiczną i równowagę miast. Tak czy inaczej, renesans miasta powinien
pokrywać się z powrotem kwestii piękna, jako przeciwieństwa aspektu funkcjonalnego, który dominował
przez niemal sto lat. Wiele miast próbuje dziś “ubrać się” w znakomite budynki. Fakt ten pokazuje, że
potrzeba magii miasta została ponownie dostrzeżona. Miasto to stale zmieniający się organizm; w tym
znaczeniu zawsze odradza się z własnej przeszłości i kontekstu. Nowe budynki w mieście powinny szano-
wać kontekst: równocześnie jednak nie możemy zapomnieć, że są one zarodkiem nowego, miejmy nadzie-
ję, że lepszego, porządku.

Słowa kluczowe: ekonomia miasta, piękno, kontekst, funkcja

A tendency to return to live in the city can be observed in many places. Sadly, economical speculation very
often excludes the less privileged from this new potential and continues to disrupt valuable existing socio-
economic structures and balances within the cities. In any case, the renaissance of the city should coincide
with the return of the aspect of beauty, as opposed to the aspect of functionality which has been dominating
for almost a hundred years. The fact that many cities nowadays try to “dress up” with outstanding buildings
shows that the need of magic of a city is being recognized again. A city is a constantly changing organism;
in this sense, it is always regenerating itself out of its own past and context. New buildings in the city should
respect the context; at the same time, however, we must not forget that they are the nucleus of a new,
hopefully better context.

Keywords: urban economics, beauty, context, function

In our days, cities seem to be living an age of
renaissance: Back to the city is the tendency to be
observed almost everywhere; the tendency to move
out of the city seems to have been inverted. A century-

long epoch of exodus from the city, of uncritical
modernity and boundless mobility seems to come to
an end; the worst for the city seems to be over. Live
is coming back to areas within the cities that seemed

* Fein Raimund, Prof. dr ing. arch., Lausitz Universität Cottbus.
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to be lost for ever. No longer is it accepted to make
long trips by car to some shopping mall out in the
middle of nowhere. Shopping centres and entertain-
ment are coming back into the city, and most people
dream to live right in the centre. Is it a new golden
age for our cities?

We all know that over the last 200 years, starting
with the industrialisation and continuing into the last
century of dominance of functionalism, the European
city has been put into question in the most radical
ways. The city has been first seen as an economical
matter in as far as it contained a reservoir of cheap
workforce for employment in factories within the city
boundaries. Later, and as a consequence of this, it
became an object of functional separation, of
dissolution of its functional and social complexity as
part of a socio-political program that criticised the
previous industrialisation and the following social
decline within the cities. While the early industriali-
sation ruined the image of the cities and turned them
mostly into slums, the following technocratic social
reformism helped to empty them from their most vital
essence: Social and functional complexity.

Many of our city centres have been functionally
and socially ruined to a point that they have been
deserted because nobody wants to live there any
more. This way, they have become economically
interesting for speculation, because the prices to buy
are low, while at the same time individual mobility is
becoming more and more difficult and economically
unaffordable, and there is a lot of money available
through public programs aiming to make neglected
areas disappear. This is the new interest in the cities:
Buy cheap now and make a lot of profit by chasing
out the poor who still live there, redevelop and bring
in the rich who find it chic to have a place in the
romantic old city centre. Part of the speculative
stimulation of interest in the city is to provide the new

inhabitants with all the things they have got used to
during all those years when that they lived somewhere
outside the city: Shopping centres, parking space,
services, entertainment facilities of all kinds etcetera.

Kraków’s new shopping mall by the train station
exemplifies this: It is part of a strategy of urban
conversion from popular to upper class: The rationale
is that the expected or existing new rich class in the
city centre will provide the clientele for the shopping
mall, while at the same time it is calculated that the
presence of the shopping mall will make it more
attractive for even more well-heeled people to move
into the city. Those new inhabitants don’t travel by
bus or tram; they don’t do their shopping in the old
traditional mom-and-pop store; they don’t spend their
leisure time in the smelly old pub around the corner.
They need sheltered private parking space for their
expensive cars; they shop in the franchise stores for
fashionable brands, and they need fitness centres,
hip party lounges and exquisite restaurants to spend
their leisurely hours.

There is nothing wrong with live coming back into
the cities: It would just be better if it was not in the
name of an economical exploitation of the beauty of
cities, of a beauty that belongs to everybody and not
just to a privileged few, and not at the cost of a new
overthrowing of existing socio-economical structures,
excluding the less privileged. Only a socially complex
city is a living city.

These current speculative developments have to
be watched with a critical eye. A new social mono-
functionalism is threatening, a new violation and
exploitation of one of the most fascinating and
important cultural and social heritages that mankind
has produced, of the city. If only there was an
intellectual and political class powerful enough to
withstand the blandishments of individual economical
interests and quick solutions!
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But this is a conference on architecture, and
I reckon I should rather stay with the subject.

It would be very desirable that the city is no longer
seen exclusively as a functional or economical entity,
but as a matter of beauty. A beautiful city is a liveable
city. Beauty is not an individual property. It can be
enjoyed independently from social status. Beauty
is the true richness of any city. As much as the city
is concerned, I do not agree with Gottfried Semper
who said that only what functions well can be
beautiful. I would invert this line and say that only
what is beautiful can function well, or, in other words:
what is ugly can not function well. Experience shows
that this is certainly true in the case of cities. Ugly
cities have always been more prone to social
problems.

But what is a beautiful city? I think we all agree
that the beauty of a city goes beyond its mere
technical and economical functionality; a beautiful
city is a city that offers sensual qualities, a richness
of public spaces, strong experiences of strong spaces
and spatial situations, adventures of shapes, forms
and spaces, of sequences of spaces. A city has to
be breathtaking to look at, and to walk through, from
space to space and from point to point. A city has to
be a promenade architecturale, dramatic, poetic,
musical, touching our senses. That is the beauty of
a city. Children are usually the best in feeling the
magic of a city: They expect a magician to live in any
tower that they see or a fairy behind any decorated
façade they pass by. Why do we become so practical
and prosaic once we grow up? Is it really so hard to
maintain this sense of magic?

Not that the magic of cities has all been lost.
Kraków itself can truly claim magic for itself, and many
other cities can do so too. Moreover, not only ancient
cities maintain their magic; modernism has also

brought about some truly magic cities, Chicago being
just one example. It is true that terrible destruction
has happened in the name of modernism, more so
probably than through wars, but in most cases, it is
still possible to build on existing beauty.

In fact, there is generally more sensibility today
towards the qualities, the heritage and the meaning
of city. There is a tendency and a general desire to
move back into the city. City and its living qualities
are being rediscovered and that is a good thing,
except from the consequences that I was mentioning
earlier on. So it is only logical that cities look again
for signs of their newly found vitality, for symbols of
their new pride and identity, for elements that make
them unique and unmistakable, just like Paris has its
Eiffel Tower, like London has the Tower Bridge, and
like Berlin has the Brandenburg Gate.

After all, it is a proven principle to interweave into
the urban fabric focal points that stand out from it.
They can offer identification, orientation, and make
the city memorable. If today many cities try to make
themselves unmistakable through buildings, this is
not a bad thing. Bilbao has done well with its Guggen-
heim (by which I don’t mean that I like its architecture),
Sidney has done well with its opera house in the
harbour area, etcetera etcetera. It can not be a bad
thing that many cities “dress up”, that they stick
a feather to their hat. I am not worried about that at
all, as long as it is done with the right amount of
respect and sensibility.

This brings us to the question of context. While
I think that it is true that building in a city will always,
in a way or another, bring forward the question of
confrontation with an existing built context, and while
I think that context has a meaning and that it has to
be respected, I also feel that about the dealing with
context there is an inherent risk of a fundamental
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misunderstanding: A new architectural work within
a built context should not and does not only receive
impulses from its surroundings; it also sends out
impulses into the context. It is always a two way affair
of radiation. Mimicry, the change that does not want
to be seen, is by any means conceptually impossible:
By inserting a new element a place does not stay the
same; it will be a new place. The old place will
disappear, and a new one will be born. We never
construct in a place; we will always construct a new
place that includes what remains of the old place.
The quality of the new place is what we should look
and aim at, not the quality of what had existed before.
I think that Luigi Snozzi is right when he says that an
intervention within a context is always destruction,
and that it is all about destroying wisely.

Also, I agree to a certain point with Rem Koolhaas
when he says “Fuck the context!” He just reminds
us, in his usual provocative and radical way, that we
should not forget that any project has to radiate the
beginning of a new order, and that any project can

be a means to criticise an existing order or to make
a lack of order visible.

Any building radiates context, and it certainly has
to do so when it is meant to offer identity and
orientation. For any architectural sign or landmark,
this is its purpose and reason of being. Imagine
a cathedral whose plan and façade is merely a result
of its context; that would certainly be a miserable
cathedral. We rightfully expect more from a prominent
building; it has to do something for its surroundings,
if not for the entire city. It has to command, to impose,
and not to hide and be shy. By mimicking it would
completely miss its real role and function within the
city.

So welcome back, radiating magic of architecture!
Welcome back to our cities! For too long, we have
been denied to wonder and to be mesmerized! Let
the century of dullness and anonymity be over!
Enough of functionalism! What is needed is innocent
fantasy and imagination, not reason. Let there be
magic! That could be the rebirth of our cities.



57

Kenneth Frampton*

MEGAFORMA JAKO MIEJSKI KRAJOBRAZ

MEGAFORM AS URBAN LANDSCAPE

Zaczął się już nowy wiek, obfitując w liczne monumentalne realizacje. Warto więc może przypomnieć ten
tekst, napisany jeszcze przed końcem ubiegłego stulecia, które pozostawiło po sobie niedostatek odpowie-
dzialności za kształtowanie miejskiego środowiska. W rozważaniach nad trudnościami, jakie stoją obecnie
przed architekturą i urbanistyką, powraca aspekt skali i rola samego aktu oznaczania miejsca. Elementów,
które wciąż pozostają w dyspozycji architektury.

 
Słowa kluczowe: megaforma, megastruktura, krajobraz, forma terenu, megalopolis, urbanistyka XX w.

The new century full of monumental projects has begun. It is worth to remind this text written when the past
century was drawing to a close, leaving us a lack of responsibility of giving shape to the urban environment.
In the discourse on the difficulties we have to overcome today in architecture and urban planning, there is
the aspect of scale and role of marking a place that are particulary taken in consideration. Elements that are
still available in architecture.

Keywords: megaform, megastructure, landscape, landform, megalopolis, XX. century urban planning

The flight of the plane provides a spectacle with
a lesson – a philosophy.  No longer a delight of the

senses.  When the eye is five feet or so above the
ground, flowers and trees have dimension: a

measure relative to human activity, proportion.  In
the air, from above.  It is a wilderness, indifferent to

our thousand year old ideas, a fatality of cosmic
elements and events…From the plane there is no

pleasure…but a long, concentrated mournful
meditation…The non-professional who flies (and so
whose mind is empty) becomes meditative; he can

take refuge only in himself and in his own world.

But once he has come down to earth
his aims and determinations have found

a new scale.
Le Corbusier, 1935

Unlike the last half of the nineteenth century we
are unable to project urban form today with much
confidence, neither as a tabula rasa project nor as
a piecemeal strategy to be engineered over the long
term through the application of zoning codes and
by-laws.  In the main we can only envisage the urban

* Frampton Kenneth, prof., Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation.
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future today in terms of fragmentary remedial opera-
tions as these may be effectively applied to the
existing urban cores or (with much less certainty)
to specially selected sections of the megalopolis. This
is due, in the main, to the fact that, as the century
draws to a close, we are increasingly subjected to
sporadic waves of development that either escalate
out of control or, alternatively, take place in spurts
followed by long periods of stagnation.

Needless to say this predicament confronts the
urban designer with an all but impossible task, one
in which civic intervention has, at times, to be capable
not only of engendering an immediate science of
civic identity but also of serving as an effective catalyst
for the subsequent development of the surrounding
area. However, none of this is totally new and at
different times over the past century architects have
been acutely aware that the contribution they might
be able to make to future urban development would
of necessity be limited. This is already evident in
Camillo Sitte’s remedial urban strategy City Planning
According to Artistic Principles of 1889, where
clearly what is envisaged in relation to the “space-
endless-ness” of the Viennese Ringstrasse is a form
of urban intervention that would be capable of
providing a certain definition in terms of bounded
domains together with some continuity of built-form.

I have coined the terms megaform and landform
first, in order to stress the generic form-giving potential
of the work in hand and second, in order to empha-
size the need for the topographic transformation of
the landscape terms rather than in terms of the self-
contained aestheticization of the single building.  Thus
while the term megastructure, first coined in the
1960’s, may appear, at times to be synonymous with
the megaform, what is at stake, in the latter case is
the overall continuity of the form as opposed to the
articulation of the large building into its articulate
structural and mechanical component parts. Thus
while a megaform may, in fact, incorporate a mega-

structure, a megastructure is not a megaform. In
much the same way the term landform may appear
to be indistinguishable from landscape, save for the
fact that the coinage implies that what one has in
mind is not merely a matter of surface treatment and
plant material. Of course a landform may also be
a landscape in the more conventional sense but
a conventional landscape is not a landform.

When one looks back at the history of this
century one is immediately struck by the fact that
Le Cor-busier’s mode of beholding the city was
radically changed by his aviational experience.
Once he had seen the urban fabric from the air, he
became totally transformed.  This is obviously the
significance of his Plan Obus of 1931 that was
inspired by the volcanic topography of Rio de
Janeiro which he had first experienced from the air
in 1929. This aerial pano-rama of sweeping volcanic
cornice led him to imagine an urban megaform in
which one could no longer discern quite where the
building ended and the landscape began and so, in
this sense, the image was also of landform.
A significant corollary to this topographic a priori
was to render the built fabric as a kind of artificial
ground, upon which and within which the occupant
would be free to build in whatever way he saw fit.
Hence while postulating the continuity of the mega-
form as a monumental topography, Le Corbusier left
the small scale cellular fabric open and accessible to
popular taste. At the same time it has to be acknow-
ledged that the Plan Obus was hardly a rational
proposition from either a political or a productive
standpoint. In its failure to conform to any received
model of the city it represented a total rupture with
conventional urban typology. Unlike his Ville Con-
temporaire of 1922 it was neither Haussmannian not
Sittesque. It had nothing to do with Joseph Stubben’s
codification of regularized urban space as this is
set forth in his book Die Stadtebau of 1890.  Nor did
it owe anything to the perimeter block type, widely
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applied in European urban extensions of the early
1920’s. At the same time it did not conform to the
Taylorized Zeilenbau row house model; as this
was widely adopted in the Weimar Republic and
elsewhere. In terms of constructional rationality
it totally repudiated his earlier propositions for
a normative form of urban housing.  Possibly derived,
in part, from that naïve projection of an urban
extrusion crossing open landscape, as we find in
Edgar Chambless’ Roadtown of 1910, the Plan Obus
surely represented the idea of the megaform taken
to extremes. It was already conceived at the scale of
an urbanized region, thirty years before the urban
geographer Jean Gottmann recognized this de facto
condition and coined the term megalopolis.

One may define the generic megaform as display-
ing one or more of the following characteristics.
A continuous urban mass extending predominantly
in a lateral or horizontal direction rather than vertically;
a form which, unlike the Megastructure the mass is
not broken down into a series of structural subsets.
A form capable of inflecting the existing topo-graphy
and context in a morphological way.  In this respect,
it is decidedly not a freestanding object but rather
a continuation insome manner of the existing
landscape or its latent potential.  In this sense, one
may assume the character of an artificial landscape
or alternatively become manifest as a geological
metaphor. A complex form capable of being read
as a densification of the dispersed or invisible city.
In this regard, it may be experienced as the “other”;
as a dense urban discontinuous urban nexus with
the “space-endless” dispersed urbanization of the
megalopolis.

One is reminded in this context of Rockefel-
ler Center, New York (1930–1939) which, despite
its height, surely meets many of these criteria. And
while we may not think of Rockefeller Center as
a polemically modern work, it is surely one of the
finest urban set-pieces that the twentieth century has

achieved. In this regard, it is not only a metaphor for
Manhattan but also a city in miniature in much the
same way as it prototypes the Palais Royale in Paris
(1640–1825), even if the Manhattan version lacks any
residential accommodation. Above all, Rockefeller
Center maintains the plastic continuity of its forms
to such an extent as to be virtually readable as
a geological metaphor. This metaphor seems to be
reinforced in a literal sense by Raymond Hood’s
proposal to install gardens on the lower roofs of the
complex.

If one looks for the origin of the urban mega-form
in the Modern Movement one finds it in Northern
Europe, rather than in the Mediterranean. One finds
it above all in the German cult of big building form
(Grossbauform) as this appears in the work of many,
so-called expressionist architects.  I have in mind, in
particular, Hans Scharoun, Hugo Haring, Fritz Höger,
Emil Fahrenkamp, Hans Poelzig, Karl Schneider,
Hugo de Fries, Max Berg, Wilhelm Riphahn, Wassily
Luckhardt, and above all, Erich Mendelsohn. One
finds in these architects a predisposition for creating
large organic urban form, largely removed from the
dematerialized spatial dynamics of the twentieth
century avant garde. I have in mind such pioneering
pieces as Scharoun’s Breslau Werkbund exhibition
building of 1929, Hugo Haring’s Gut Garkau farm of
1924, Fritz Höger’s Chilehaus, Hamburg of 1925, or
Hans Poelzig’s House of Friendship projected for
Istanbul of 1916. One is particularly struck in this last
instance in the way in which the distant silhouette of
the building rose diagonally above the general flat
contour, punctuated by minarets, so that it appeared
like a mountainous escarpment replete with hanging
gardens. Mies van der Rohe’s original proposal for
the Weissenhofsiedlung Exhibition and Stuggart and
Erich Mendelsohn’s Alexanderplatz project for Berlin,
both of 1927 can be said to assume, each in his own
way, a swirling, dynamic topographic character; the
one arising out of the existing street form, the other
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out of the contours of the site. The work of the
Tyrolean architect Lois Welzenbacher was often in
this open topographic manner, particularly since
much of his architecture was expressly conceived
for an Alpine context.

Among the Scandinavian architects, the one who
lies closest to the German tradition of Grossbauform
is Alvar Aalto, as is already evident in his Sunila paper-
pulp factory of 1935–1937 where a very striking
relationship is established between the brick mass
of the factory and the surrounding landscape.
An equally powerful affinity between building and pre-
existing landscape is created by Aalto in his Baker
Dormitory, built on the edge of the Charles River in
Cambridge, Massachusetts in 1938–1940, with the
building, at one and the same time, flowing with and
expanding out into the riverscape.  Once one starts
to examine Aalto’s work in this light one finds that
this syndrome is manifest throughout his mature
career; form the “tented-mountain” he projected for
the Vogelweidplatz sports center in Vienna in 1953
to the Pensions Institute realized in Helsinki in 1956,
or say from the House of Culture, built in Helsinki in
1958 ot the University of Jyväskala dating from
virtually the same period.  In each instance the overall
form is readable as a landscape metaphor.  A similar
stress upon a dynamic megaform that is virtually
indistinguishable from the landform of the site is also
evident in Aalto’s plan of the mid-sixties for a new
cultural district to be built in the Tooloo area of
Helsinki. Of this ambitious, felicitous project, only the
Finlandia concert hall was eventually realized.

Traces of a somewhat comparable approach may
be found in the work of Team X; possibly in Alison
and Peter Smithson’s London Roads Study of 1953
although here it may be argued that the work is
ultimately of a megastructural character.  A megaform
strategy will certainly inform Jacob Bakema’s Bo-
chum University scheme of 1962 and above all in
his proposal for Tel Aviv of 1963. Here the basic

challenge was how to capitalize on the reality of
the motopian infrastructure given that under the
Wirtschaft-wunder rule of post-war capitalism the
road system was the one sector in which massive
investment would inevitably be made. As a result
Bakema and many of the other Team X architects
thought of the autoroute as the only permanent
structure on which one could depend on when
designing future urban form. A similar strategy lies
behind the Smithson’s Berlin Haupstadt Competition
of 1958 and as it is present in a much more atomized
way in Louis Kahn’s Philadelphia plans of 1956–1957.
A somewhat opportunistic empiricism distinguished
these works from the earlier German essays in
Grossbauform. One may note a division within
Team X itself, particularly when one compares the
work of the Smithsons to Ralph Erskine’s project for
Svappavaara in Lapland of 1963 or his much later
Byker Wall housing realized in Newcastle, England
in 1981.  One also has to acknowledge at this juncture
the presence of another seminal figure for the north:
namely, Jørn Utzon, who while acknowledging the
automobile, did not endow it with undue importance.
However, Utzon;s concern for the Megaform is surely
evident in his Sydney Opera House of 1953 as well
as in the opera that he projected for Zurich in 1964,
and his Bagsvaerd Church, built outside Copenha-
gen in 1976.  But we would have to say that Utzon’s
work at this scale is, on balance, closer to Bruno
Taut’s concept of the “city crown” (1919) than it is to
the tradition of the Grossbauform.

It seems to me that this tradition has enjoyed
considerable currency in Spain over recent years.  It
is surely evident at an urban scale in the work of
Rafael Moneo, from his extremely modest Bank
Inter building completed in Madrid in 1976 to the
continuous form of his L’Illa block, designed in
collaboration with Manuel de Sola-Morales, complet-
ed in 1993 on the Diagonal in Barcelona.  While the
Bank Inter was a relatively small, fairly vertical form,
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on a restricted urban site, in a prestigious neighbor-
hood, it was still able to address itself to the larger
urban domain of the Castellana axis. Thus, at one
and the same time it both asserted its own identity
as a semi-freestanding building and contributed its
inflected, dynamic formt o the evolving character of
the neighborhood.

To varying degrees and in somewhat different
ways the urban megaform has been a recurrent
theme in Moneo’s production throughout his career.
It is surely possible to identify this concept in his
Roman Museum, realized in Merida in 1986, as well
as in his Atocha Station built in Madrid of 1992. In
each instance, the morphology of the existing fabric
is given a specific inflection, by transforming the
topography surrounding each building. In Merida, the
structure builds back into the street while anchoring
its morphology into the nearby Roman amphitheaters.
In Madrid, the hypostyle hall of the new high-speed
train shed thrusts its dynamic form into the back of
the old railroad in such a way as to re-establish the
authority of the terminal.  Such an inflection is evident
even in his more formalistic work such as the town
hall that he built in Logrono although one can hardly
think of this work as an urban megaform. It is surely
present in his 1992 proposal for the Kursal site in
San Sebastien with its unifying podium and the twin
concert halls mounted above, inflected as they incline
and pivot with respect of each other and the context,
above all the swing of the promontory and the
passage of the river.  There are of course many other
architects whose work could be considered under
this rubric, but for the moment this cursoty didactic
view will have to suffice.

My attempt to discriminate between megastructure
and megaform finds a certain parallel in the distinction
I have tried to draw between landform and landscape.
It is surely self-evident that Le Notre’s concept of
the parterre is less three dimensional and organic in
character than, say, Luis Pena Ganchegui’s setting

for Eduardo Chillida’s sculpture, “The Comb of the
Wind,” as this was installed in the harbor of San
Sebastien in 1986. While such a comparison is
invidious, we may nonetheless identify a number of
landforms that have more or less of the same three
dimensional character as Ganchegui’s set piece.  One
thinks of the “staging ground” built on the Philopapu
Hill, Athens in 1958, to the designs of Dimitrious
Pikionis or much more recently of a restructuring of
the immediate environs of the Alhambra by the
Austrian architects Peter Nigst, Erich Hubmann, and
Andreas Vass.  Clearly one needs to acknowledge in
this genre of work the contribution of Enric Miralles
who has always striven to give his architecture
a topographic energy that either animates the site or
fuses with its preexisting potential depending on the
context.  This last is particularly manifest in the
Igualada Cemetery (1990–1992) built in a disused
quarry or in the archery field house, constructed on
undulating ground for the 1992 Olympics staged in
Barcelona.  It is interesting to note in this regard that
in Spain there is no separate profession of landscape
architecture.

As I have suggested, one has also to take into
consideration the deployment of landscape in se in
a more radical sense, that is to say, as an attempt to
give shape to an otherwise totally formless terrain.
One thinks in this regard of the work of Luis Barragan
in Pedragal, near Mexico City (1945–1950) or of the
gardens by Robert Burle Marx in his Parco del Este,
built in Caracas, Venezuela (1962).  In such instances,
one cannot stress too highly the importance of
landscape as a catalyst, so to speak, with which to
mediate and transform what is otherwise only too
often the unending chaos of the urbanized region.

It may be objected that all of the foregoing is
unduly formalist that the future of the urbanized region
as an efficient infrastructure is not being sufficient-
ly considered or conversely, but to a similar end
that the physical constitution of the city is of little
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consequence today in our telemetric age. Alternative-
ly, it may be felt by some that the European City can
only be reconstructed typologically, along the lines
of the erstwhile Italian Tendenza, or one may argue,
along with the latter-day neo-avant-garde, that the
context of the historical fabric is of no lasting signi-
ficance. All of these extreme, even retarditaire view-
points seem to me to be evasive to the extent that
they do not face up to the responsibility of giving
shape to urban environment in the late modern world.
In the meantime the automobile, left largely to its
devices save for the instrumental mediations of the
road engineer, continues to spread its ruthless, anti-
civic character across the surface of the earth.

Aside from the most mindless forms of mechaniz-
ed, speculative development as these are totally
transforming East and South East Asia we know finally
that cities can never be designed as coherent wholes
in the tabula rasa sense and that they are equally
intractable to being developed in a significant way
where the increments are too small and unsynthesiz-
ed.  Perhaps this was always the case, but what has
changed dramatically in the last fifty years is the rate
of technological change and the rapacity of modern
development, all of which tend to outstrip any thing
that urbanized society had experienced in the past.
Both city and country are affected almost to an equal
degree by the relentless dynamism of motopia.

Above all there is the fact that in many parts of the
world the ground is no longer being significantly
cultivated by the act of work, that is to say by pro-
duction in either an agricultural or industrial sense.
Instead it is being consumed and phenomeno-
logically “flattened out” by the abstract processes of
distribution, tourism, and exchange. At the same time
liberal “individualistic” democracy remains reluctant
to commit itself to dense forms of residential land
settlement that would be consistent with the pro-
duction of a coherent civic pattern. We may say that
architecture and urbanism as a critical culture barely
exists. In the meantime urban development is indirect-
ly controlled by zoning codes and mortgage compa-
nies, by banks and land speculators. Certainly this is
the case in the United States, and it is, I believe,
becoming increasingly the case in Europe and
elsewhere.

It seems to me that architects can only intervene
effectively under present circumstances in a piece-
meal, remedial way and that the most effective
instrument for this is larger segments of the general
building fabric consciously rendered as some kind
of megaform or landform by  virtue of which the
urbanized region comes to be “marked.”  As Vittorio
Gregotti once put it, architecture does not begin with
the primitive hut but with the marking of ground.
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WEIMAR, OSIEDLE AM HORN – KOMPOZYCJA RZEŹB W PRZE-
STRZENI

WEIMAR, AM HORN HOUSING – COMPOSITION OF SCULPTURES
IN URBAN SPACE

W artykule przedstawione zostało osiedle AM HORN, jedno z najbardziej interesujących przykładów  współ-
czesnych zespołów mieszkaniowych, zrealizowane w Weimarze, w Niemczech. Zarówno w koncepcji urba-
nistycznej, jak i w rozwiązaniach architektonicznych odczytać można próbę powrotu architektów do słynnej
tradycji szkoły Bauhausu.

Słowa kluczowe: tradycja szkoły Bauhausu, nowe eksperymentalne osiedle, Weimar

The paper presents AM HORN HOUSING – one of the most interesting examples of contemporary residential
complexes, realised in Weimar, in Germany. In the urban concept and in the architectural solutions,archi-
tects came back to the famous tradition of Bauhaus School.

Keywords: Bauhaus school tradition, new experimental housing, Weimar

Kiedy w 1919 roku Walter Gropius zaprojektował
w Weimarze swoje słynne osiedle Bauhaus – Sied-
lung Am Horn, zapewne nie przypuszczał, że przyj-
dzie czekać prawie osiemdziesiąt lat, aby jego idea
mogła znaleźć kontynuację. I, że jedynym świa-
dectwem tamtych czasów, stanie się w Weimarze
niewielki, dzisiaj starannie zrewaloryzowany „Muster-
haus” (dom wzorcowy), zaprojektowany przez archi-
tekta Georga Muche w 1923 roku, na Wystawę Bau-
hausu.

Fenomen Bauhausu był jednym z najciekaw-
szych i najważniejszych eksperymentów XX wieku

w dziedzinie nauki projektowania. Był ukoronowa-
niem wszystkich wysiłków wielu artystów-reforma-
torów XIX i początków XX wieku. Założony przez Wal-
tera Gropiusa w 1919 roku, w czasach Republiki Wei-
marskiej, przetrwał zaledwie 14 lat, zamknięty przez
hitlerowców w 1933 roku [1]. Mimo że szkołę Bau-
hausu (przeniesioną później do Dessau) nękały kry-
zysy i spory, wynikające z niezwykle trudnej w tych
czasach sytuacji politycznej, to dzięki wybitnym osobi-
stościom i wykładowcom, ukształtowane w niej ideo-
logie, przekonania i metody nauczania, nie straciły
do dzisiaj nic na swej aktualności [2].

* Grabowska-Pałecka Hanna, dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania
Urbanistycznego, Zakład Kompozycji Urbanistycznej.
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Weimar – osiedle Am Horn, przykłady rozwiązań domów, fot. autorka / Weimar – Am Horn housing, examples of houses,
fot. autor
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Wywierają także nadal ogromny wpływ na spo-
sób kształcenia studentów na Wydziale Architektury
w Bauhaus Universität, w Weimarze.

W swoich poglądach, które na przestrzeni lat zmie-
niały się i ewoluowały, Walter Gropius zmierzał do
jedności wszystkich sztuk. W ogłoszonym słynnym
manifeście pisał, że ...kompletna budowla jest osta-
tecznym celem sztuk plastycznych. Niegdyś ich pod-
stawowym celem była dekoracja budynku. Dziś ist-
nieją one w izolacji, z której mogą być wyzwolone
tylko świadomym, wspólnym wysiłkiem wszystkich
rzemieślników. Architekci, rzeźbiarze i malarze muszą
na nowo odkryć złożony charakter budowli jako rze-
czy realnie istniejącej. Tylko wtedy ich praca będzie
znowu przepojona duchem architektonicznym, który
utraciła jako sztuka salonowa.(...) Architekci, rzeźbia-
rze i malarze – wszyscy musimy powrócić do rzemio-
sła. Sztuka nie jest zawodem, nie ma żadnej zasadni-
czej różnicy między artystą a rzemieślnikiem. Artysta
jest natchnionym rzemieślnikiem. W rzadkich wypad-
kach natchnienie i łaska nieba, które umykają kon-
troli woli, mogą sprawić, że dzieło staje się dziełem
sztuki. Ale istotna dla każdego artysty jest dosko-
nałość warsztatowa. Jest ona źródłem twórczej wy-
obraźni [3].

Niewątpliwie dzięki działalności szkoły Bauhausu
zauważyć można zarówno w Weimarze, jak i w Des-
sau szczególne zrozumienie i zainteresowanie władz,
mieszkańców oraz przyjeżdżających turystów dla
architektury i sztuki. Kojarzące się przede wszystkim
z Goethem i Schillerem oraz wspaniałą epoką lite-
racką zwaną klasycyzmem weimarskim miasto (62
tys. mieszkańców), oferuje dzisiaj zwiedzającym nie
tylko muzea, wystawy, koncerty i teatr, ale także ar-
chitekturę. Do atrakcji należy wspaniale odnowiony
budynek Bauhaus Universität projektu arch. Henry
van de Velde (z 1906 roku), w którym mieściła się
dawna Szkoła Rzemiosł Artystycznych, a potem
pierwsza siedziba Bauhausu. Także znakomity ze-
spół budynków dydaktycznych i warsztatów Bauhau-

su zaprojektowany w Dessau przez Waltera Gropiu-
sa (w 1926 roku), czy zrealizowane ostatnio intere-
sujące Osiedle Am Horn (w 2000 roku).

Ten ostatni zespół mieszkaniowy w Weimarze jest
niewątpliwie zasługującym na uwagę i prezentację
eksperymentem urbanistycznym i architektonicznym.
W 1996 roku zrodziła się idea, aby z końcem XX wie-
ku, w ramach Światowej Wystawy EXPO 2000, po-
wrócić do dawnych zamierzeń Waltera Gropiusa
i na terenach ograniczonych Leibnizallee, Albrecht-
Dürer-Strasse, Eduard-Mörike-Strasse i Am Horn, zre-
alizować współczesne, modelowe osiedle [4]. Mot-
to Wystawy Światowej „Człowiek, Natura, Technika”
miało być głównym przesłaniem dla przyszłych pro-
jektantów. Także wybrana lokalizacja, na południo-
wo-zachodnim stoku opadającym w kierunku tere-
nów parkowych i doliny rzeki Ilm, sąsiedztwo często
odwiedzanego Domu Letniego Goethego, walory kra-
jobrazowe i widokowe, wspaniała istniejąca zieleń,
były ważnymi atutami dla przyszłego projektu. Dla
Weimaru pojawiła się także szansa, aby na terenie
o pow. ok. 10 ha, będącym w połowie zbiorowiskiem
przypadkowych obiektów po opuszczonych w 1992
roku przez wojska radzieckie koszarach, stworzyć
atrakcyjny zespół mieszkaniowy. Przyszła realizacja
osiedla zakończyła równocześnie wieloletnie dysku-
sje na temat możliwości i kierunku rozwoju miasta.

W latach 1996–1997 odbyły się w Weimarze
międzynarodowe warsztaty urbanistyczne, w których
wzięli udział zaproszeni architekci z całej Europy.
Ostateczną koncepcję projektową opracowały nagro-
dzone biura: Diener&Diener z Bazylei (za nowe ufor-
mowanie placu ćwiczeń – majdanu), arch. Adolf Kris-
chanitz z Wiednia (za koncepcję zabudowy) oraz
arch. Luigi Snozzi z Bellizona (za projekt zieleni).

Zadanie projektowe obejmowało dwa zagadnie-
nia. Po pierwsze, adaptację istniejących budynków
dawnych koszar (w północnej części terenu opraco-
wania), w których po ciekawej modernizacji objętej
ochroną konserwatorską znalazły miejsce mieszka-
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nia dla studentów, pracownie, mieszkania socjalne,
szkoła muzyczna, a także Instytut Urbanistyki Euro-
pejskiej, należący do Bauhaus Universität. Po dru-
gie, lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, na
pustym terenie o pow. 5 ha. Arch. Adolf Krischaniz
zaproponował relatywnie gęstą, ale nie zamkniętą za-
budowę o wys. 2-3 kondygnacji, zintegrowaną z zie-
lenią, na 57 działkach o zróżnicowanej wielkości.
Podobny typ domów w zieleni był kontynuacją we-
imarskiej tradycji „domu/willi w zieleni”. O Weimarze
zawsze się bowiem mówiło, że ...to nie jest miasto,
które posiada parki, lecz, że ...to jest miasto w parku.

Przyjęta przez projektanta zasada podziału dzia-
łek o trzech typach (o szerokości 7,50 m, 15 m oraz
22,50 m, i długości 35–37 m), zazębiających się jak
wzór plecionki za siebie, nazywana „urbanistyczna
gramatyką”, umożliwiła projektowanie domów o nie-
konwencjonalnych, rozwojowych formach, „rzeźbio-
nych” dowolnie przez wielu autorów. Wszystkie bu-
dynki o płaskich dachach, różnych kolorach, zbliżone
formą (najczęściej do sześcianu) pozbawione zasad-
niczo detalu i ornamentyki, tworzą zespół, który ce-
chuje oszczędność, ekonomika eksploatacji, respek-
towanie kontekstu, harmonia z zielenią oraz wysokie
walory estetyczne. Stosowane materiały wykończe-
niowe, konstrukcja i wyposażenie poszczególnych
domów, zaliczają ten zespól do nowoczesnych tech-

nicznie realizacji. W układzie komunikacyjnym osie-
dla pierwszeństwo pozostawiono pieszym i rowerom,
dla których szczególnie atrakcyjna stała się istnieją-
ca, zabytkowa aleja drzew wzdłuż zachodniej grani-
cy terenu, prowadząca od Eduard-Möricke-Strasse
do Leibnizallee oraz obszar dawnego majdanu –
dziś zielona przestrzeń publiczna. Dla samochodów
przewidziano podziemny parking w centrum zespo-
łu, co w znacznym stopniu pozwoliło na oszczęd-
ność w realizacji dróg dojazdowych.

Przedstawione osiedle Am Horn w Weimarze jest
niewątpliwie ważnym miejscem, współczesną enkla-
wą miejskości, którą można objąć wyobraźnią, i w któ-
rej doszukać się można dawnej tradycji Bauhausu.
Tradycji, którą cechować miała jedność sztuk, tzn.
architektury, rzeźby i malarstwa, przy perfekcji kon-
strukcyjnej i technicznej. Tak jak Walter Gropius ob-
sesyjnie dążył do poszukiwania nowoczesnych roz-
wiązań konstrukcyjnych, które musiałyby znaleźć
odbicie w nowych formach architektury, tak projek-
tanci osiedla odeszli od stosowania tradycyjnych form
zabudowy na rzecz nowatorskich poszukiwań. W ten
sposób powstał nowoczesny zespół mieszkaniowy –
„kompozycja rzeźb w przestrzeni”, oryginalny, czę-
sto opisywany i dyskutowany zespół, wyróżniający
się z racji uzyskanych walorów estetycznych, presti-
żowych i użytkowych.

PRZYPISY

[1] 16 marca 1919 roku zatwierdzona została nominacja
Waltera Gropiusa na stanowisko rektora szkoły, a 20 marca
uzyskał pozwolenie na nadanie połączonym szkołom (Szko-
ły Rzemiosł Artystycznych i Akademii Sztuk Pięknych) na-
zwy – Das Staatliche Bauhaus.
[2] Walter Gropius zaangażował do swojej szkoły najbar-
dziej utalentowanych artystów swego pokolenia, takich jak:
Paul Klee, Wassily Kandinsky, László Moholy-Nagy, Oskar
Schlemmer, Hannes Meyer, Marcel Breuer, Johannes Itten.
[3] Por.: G. Naylor, Bauhaus, Wydawnictwo Artystyczne
i Filmowe, Warszawa, 1977, s. 35.
[4] Władze Turyngii powierzyły w 1996 roku Towarzystwu
Rozwoju Landu opracowanie projektu zagospodarowania

terenu o pow. 10 ha, na miejscu opuszczonych w Weima-
rze przez wojska radzieckie koszar. Projekt finansowany był
z tzw. „Konwersionsfond” (Funduszu Konwersji), przy wspar-
ciu finansowym Programu KONVER z Unii Europejskiej.
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DZIEŁO ARCHITEKTURY W MIEŚCIE – WSTĘP

ARCHITECTURAL WORK IN THE CITY – INTRODUCTION

Obiekty charakterystyczne – formy mocne, wyróżniające się z otoczenia dzięki szczególnym cechom kom-
pozycji i ekspresji formy, to w większości dzieła architektury – projektowane w różnych okresach historii
miast, także współcześnie, przez wybitnych twórców. Analiza dotychczasowych dokonań pozwala stwier-
dzić, że mają one moc porządkowania przestrzeni, nadawania jej szczególnego znaczenia. Mogą jednak
także rozbijać miasto, niszczyć istniejące wartości. Dotykamy tu problemu kontekstu dzieła architektury.
W historycznych zespołach urbanistycznych, o wysokich walorach artystycznych i kulturowych, ignorowanie
kontekstu może być dowodem pychy lub po prostu twórczej indolencji. Pozbawione atmosfery i cech miej-
skości obszary miasta – poddawane są obecnie procesom transformacji i rewitalizacji. Przywrócenie pożą-
danych cech miejskości tym miejscom – to tworzenie atrakcyjnych funkcjonalnie i formalnie publicznych
przestrzeni, zdefiniowanych przez architekturę. To również poszukiwanie znaków – form nadających znacze-
nie miejscom. Początkiem tej transformacji, naprawiania istniejących lub kształtowania nowych obszarów
miasta –  może być świadoma celów kreacja dzieła architektury – formy mocnej, dominanty.

Słowa kluczowe: przestrzeń miasta, forma mocna, dzieło architektury

Characteristic objects – strong forms, which distinguish from the background due to the composition and
expression of theirs forms can be treated – mostly – as the architectural works, designed throughout the
history of the cities, also contemporarily,  by the outstanding artists. The analysis of the examples shows, that
such buildings have the power to put order into surrounding space and to give the significance to it. They
can also devastate the city, together with its existing values. This touch the problem of the context of the
architectural work. The ignorance of the context, within the historical urban complexes can be perceived as
the proof of pride or as the proof of the artistic indolence. Un-urban parts of the cities are transforming and
revitalizing right now. The creation of functionally and formally attractive public spaces, defined by architec-
ture can help to restore the desirable urban features to this areas. It is the search of the signs- forms which
give the significance to the space in the same time. The awareness of it’s goals during the creation of the
architectural work – strong form, dominant, can became the beginning of this transformation.

Keywords: city space, strong form, architectural work

* Gyurkovich Jacek, dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PK; Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowa-
nia Urbanistycznego, Zakład Kompozycji Urbanistycznej.
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Kościół św. Piotra w Firminy, Le Corbusier, José Oubrerie – zaprojektowany z początkiem lat 60. XX w., realizacja ukończo-
na w 2006 roku – forma mocna, znak w przestrzeni umożliwiający identyfikację miejsca, fot.autor / St. Peter’s Chuch In
Firminy, by: Le Corbusier, José Oubrerie,; designed in the beginning of 60-ties, completed in 2006 – strong form, sign in
the space which helps to identify the pace; photo by author



69

Chaos jest częścią kosmicznej strategii [1]

Bez wątpienia jesteśmy częścią wszechświata. Jak
gwiazdy i ptaki… Także nasze miasta – te są swo-
istym mikrokosmosem, o złożonej strukturze i zasa-
dach funkcjonowania uwarunkowanych historycznie,
geograficznie i cywilizacyjnie. Jeśli mówimy o mia-
stach współczesnych – mamy przede wszystkim na
myśli właśnie te złożone przestrzennie i funkcjonal-
nie twory – wielkie skupiska, zbiorowiska ludzi, bu-
dowli i łączących lub rozdzielających je przestrzeni,
sprzecznych interesów i nierozwiązanych problemów.
Rozległe terytorialnie metropolie czy aglomeracje –
miasta duże, dawno utraciły swoją pierwotną czytel-
ność przestrzenną. Tu porównania z kosmosem wy-
dają się uprawnione. Często dominuje wrażenie cha-
osu, szczególnie w obszarach objętych urbanizacją
w ostatnim stuleciu – tak w przestrzeni zbudowanej,
jak i w codziennym życiu użytkujących miasto spo-
łeczności – pomimo, lub może raczej wskutek, dzia-
łalności jednostek i organizacji uprawiających miejską
politykę lub mających na nią wpływ, działalności
obciążonej słabościami i ułomnościami ludzkiej psy-
chiki. Jak uczy historia – ujawniającymi się niezależ-
nie od światopoglądów czy systemów polityczno-
gospodarczych.

Kto współcześnie w demokratycznym ustroju po-
litycznym, w warunkach gospodarki rynkowej decy-
duje o fizycznej formie miasta? Przede wszystkim
politycy tworzący prawo definiujące zasady dzia-
łalności inwestycyjnej – szczególnie w zakresie kształ-
towania przestrzeni zbudowanej. Także lokalne sa-
morządy ustanawiające prawo miejscowe – lub uni-
kające określenia czytelnych reguł tzw. „gry o miasto”
– które powinny ustalać zasady budowania miasta w
interesie społecznym – dzisiejszych i przyszłych jego
użytkowników. Brak reguł, jak sądzą niektórzy, po-
zwala na prowadzenie elastyczniejszej polityki miej-
skiej, zgodnej z prawami wolnego rynku. Z pewno-
ścią sprzyja „mocnym graczom”, lecz potencjalnie

otwiera bramy chaosu. Czy to jest właściwa droga
do osiągnięcia jedności z wszechświatem? Oprócz
polityków i lokalnych decydentów rozgrywającymi są
inwestorzy, zainteresowani przede wszystkim ekono-
micznymi aspektami działalności gospodarczej. Czy
w tym łańcuchu przyczynowo-skutkowym twórcy fi-
zycznej formy budynków i miasta – architekci – wy-
korzystują swój talent, wiedzę i szczególną pozycję
w procesie inwestycyjnym zawsze zgodnie z etyką
zawodu „społecznego zaufania”?

Miasto jest naturalnym środowiskiem życia współ-
czesnego człowieka. Od zarania dziejów jest miej-
scem powstawania i rozwoju cywilizacji i kultury. Mia-
sto ponowoczesne w XXI wieku – post-polis, jak chce
wielu jego krytyków, przeżywa kryzys, traci sens
swego istnienia [2]. Przyczyny niepowodzeń współ-
czesnych miast tkwią między innymi w ich strukturze
przestrzennej [3]. Nowa geografia miast rozbitych
przez sieć dróg szybkiego ruchu, pozorna demokra-
tyzacja przestrzeni miasta opartej na siatce szachow-
nicowej, tworzącej równorzędne podziały struktury
bez granic i miejsc charakterystycznych, system go-
spodarczy, w którym wielkie korporacje handlowe
wypierają z przestrzeni i niszczą wszelkie przejawy
lokalności – to charakterystyczne cechy negatywne.
Monotonia przestrzeni tras komunikacyjnych, wyni-
kająca z wymogów technologii ruchu, także często
brak wyraźnego zróżnicowania klimatu architektury
na dużych obszarach miasta – prowadzą do osłabie-
nia bodźców i zobojętnienia, bierności, przenoszo-
nej na stosunki społeczne. To skutki „gry o miasto” –
obserwujemy je także w naszym otoczeniu. Jednak
obywatele ponowoczesnego świata, zamieszkujący
te amorficzne przestrzenie, zdewastowane przez
Kartę Ateńską i modernistyczne koncepcje fragmen-
taryzacji miasta, spragnieni są miejsc o wyrazistej
tożsamości, w tym także miejsc pozwalających na
odczuwanie ciągłości kulturowej z przeszłością, z ko-
rzeniami cywilizacji [4]. Świadczy o tym niesłabnące
powodzenie zabytkowych śródmieść miast europej-
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skich, ukształtowanych w procesie historycznego
rozwoju, miejsc charakteryzujących się dużym zróżni-
cowaniem nawarstwiających się, sąsiadujących ze
sobą form, niejednokrotnie pochodzących z odle-
głych stylistycznie epok, podporządkowanych czy-
telnym zasadom miejskiej regulacji. Bogactwo i róż-
norodność uformowań tkanki miejskiej to naturalne
cechy tworzonego od wieków przez człowieka śro-
dowiska przestrzennego obszarów zurbanizowanych,
szczególnie czytelne w najstarszych fragmentach
miast – w ich historycznych śródmieściach. Piękno
i niepowtarzalna atmosfera śródmiejskich zespołów
urbanistycznych większości miast o wielowieko-
wej historii jest magnesem przyciągającym turystów,
wywołuje zaciekawienie, skłania do odbywania po-
dróży, porównywania, wyszukiwania podobieństw
i podziwiania odmienności, zapadających głęboko
w pamięć dzięki sile emocjonalnych przeżyć, których
dostarczają. Historyczne śródmieścia, kipiące życiem
odwiedzających je mieszkańców i przybyszów nie
potwierdzają apokaliptycznych prognoz antropolo-
gów kultury, socjologów i innych badaczy kondycji
miasta ponowoczesnego. Miejsca charakterystycz-
ne, o specyficznych cechach przestrzennych i krajo-
brazowych i wyrazistej fizjonomii cieszą się wciąż
rosnącym zainteresowaniem w dobie globalizacji
kultury. Przypominają o konieczności tworzenia prze-
strzennego środowiska życia o cechach zgodnych
z psychicznymi potrzebami człowieka – zagubiony-
mi gdzieś w pogoni za zyskiem – w „grze o miasto”.
Można więc stwierdzić, że pozytywnymi cechami
przestrzeni miejskiej są różnorodność i zróżnicowa-
nie, a także tożsamość miejsc – charakterystycz-
ne cechy pozwalające na rozpoznawanie poszcze-
gólnych sekwencji obszarów miasta i identyfikację
z określonymi miejscami [5].

Otaczająca nas przestrzeń spostrzegana jest,
zapamiętywana i rozpoznawana dzięki charaktery-
stycznym sekwencjom. W krystalizowaniu się tych
sekwencji istotną rolę odgrywają formy mocne, współ-

tworzące ich atmosferę i stanowiące czytelne znaki,
pozwalające na jednoznaczną identyfikację miejsc
i przestrzeni. Możliwość odnajdywania pośród wielo-
ści i różnorodności form tworzących przestrzeń, ele-
mentów charakterystycznych – znaków, ułatwiających
orientację w otoczeniu i odnajdywanie miejsc waż-
nych, jest niezwykle pożądaną i istotną cechą świa-
domie kształtowanego przez człowieka środowiska
życia [6].

Ład jest przyjemnością rozumu, ale nieład jest
rozkoszą wyobraźni – pisał francuski poeta Paul Clo-
del. Zygmunt Bauman także uważa, że sterylna kon-
cepcja miasta idealnego jest społecznie szkodliwa,
jest ziemią zatrutą. Twierdzi, że odpowiedzialność
jako konieczny warunek etycznego postępowania
w międzyludzkich relacjach członków miejskich
społeczeństw może rozwinąć się w sytuacjach zmu-
szających jednostki do rozwiązywania konfliktów
wynikających z wieloznaczności i niepewności, ja-
kie niesie środowisko życia. W przestrzeni miasta,
jak stwierdza Bauman, niezbędne są  takie cechy,
jak różnorodność i zróżnicowanie [7]. Jednak gło-
sząc „pochwałę różnorodności” nie należy mylić
jej z chaosem, przypadkowością, bylejakością,
brzydotą, degradacją i destrukcją otaczającej nas
przestrzeni. Z pewnością przestrzeń zdegradowa-
na i chaotyczna, choć pełna wieloznaczności i nie-
pewności zmuszających do ciągłego rozwiązywa-
nia konfliktów, nie jest pozytywną przestrzenią
miasta, w której rozwijają się wyłącznie, lub w więk-
szym stopniu niż gdzie indziej, jednostki o właści-
wie ukształtowanej osobowości, poczuciu etyki
i moralności. Znajdujemy tu jednak potwierdzenie
wcześniej sformułowanych wniosków, że pozytyw-
nymi cechami przestrzeni miejskiej są różnorod-
ność i zróżnicowanie, także tożsamość miejsc,
a więc takie właściwości jej ukształtowania, które
pozwalają na rozpoznawanie poszczególnych se-
kwencji obszarów miasta i ich identyfikację z okre-
ślonymi miejscami.
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Od początku historii miast, dominanty – formy
mocne – wieże sakralnych i świeckich budowli kształ-
towały charakterystyczne, rozpoznawalne ich sylwe-
ty. W procesie historycznego rozwoju sylwety miast
ulegały ciągłym transformacjom. Do istniejących do-
minant dodawano nowe, związane z obszarami tery-
torialnej ekspansji miast lub przekształceniami istnie-
jącej tkanki. Przez wiele stuleci te zmiany odbywały
się na zasadach podobnych do procesów ewolucji –
w obszarze zrozumiałych kodów i języka form prze-
strzennych, przy użyciu ewoluujących technik i tech-
nologii. Dziewiętnastowieczna rewolucja przemysło-
wa i cywilizacyjne przyspieszenie XX i początku XXI
wieku zmieniły całkowicie te zasady. Towarzyszy
temu procesowi zmian niespotykana dotychczas
w historii skala rozwoju wielu miast w rozległe tery-
torialnie i skupiające niezwykle liczne społeczności
metropolie. Ten proces transformacji miast wywołuje
konieczność transformacji sylwet i przekształcania
krajobrazu miasta, dla zapewnienia czytelności miej-
skim strukturom przestrzennym. Nowe dominanty wy-
sokościowe stanowią czytelny znak w przestrzeni, in-
formujący o istnieniu ważnej w skali miasta funkcji,
są punktami orientacyjnymi, pozwalającymi na od-
nalezienie wjazdów do miasta, głównych arterii ko-
munikacyjnych, istotnych miejsc,  przestrzeni i bu-
dowli. Ten język form przestrzennych jest zgodny
z funkcjonującym od zarania dziejów systemem in-
formacji wizualnej w strukturze miejskiej przestrzeni.
Ułatwia identyfikację miasta z jego charakterystyczną
sylwetą oraz rozpoznawanie różnorodnych sekwen-
cji miejskiej przestrzeni – sprzyjając poczuciu bez-
pieczeństwa [8]. Dominanty w powiązaniu z wnętrza-
mi urbanistycznymi, jakimi są publiczne place i ulice,
jako elementy krystalizujące plan, decydują o czytel-
ności struktury urbanistycznej [9]. Dominanty sytu-
owane były w miejscach szczególnych w przestrzen-
nej strukturze miasta. Będąc nośnikami istotnych
informacji, wyznaczały położenie związanych z nimi
ważnych publicznych przestrzeni w mieście – miej-

skich placów o zróżnicowanym charakterze i funkcji.
To sprzężenie znaku z jego symboliką, ukształtowa-
ne w historycznym procesie rozwoju miast, przeka-
zywane przez tradycję, zakodowane głęboko w na-
szej podświadomości sprawia, że pojawienie się
dominanty, której nie towarzyszy przestrzeń publicz-
na, odbierane jest jako dezinformacja. Oprócz domi-
nant od wieków pojawiały się w tkance miejskiej inne
charakterystyczne budowle – formy mocne, pełniące
różnorodne funkcje publiczne dzieła architektury –
budowle obronne, gmachy teatrów, oper, banków
czy dworców, muzea i galerie sztuki – obiekty także
na ogół związane z przestrzeniami publicznymi. To
także znaki w przestrzeni – formy pozwalające na za-
pamiętywanie i rozpoznawanie charakterystycznych
sekwencji przestrzeni miejskiej. Ten język form, prze-
kazany nam przez tradycję europejskiej kultury może
być nadal z powodzeniem kontynuowany – nie sta-
nowiąc równocześnie ograniczenia dla kreacji dzieł
architektury, eksplorujących najnowsze poszukiwa-
nia estetyczne.

Obiekty charakterystyczne – formy mocne, wyróż-
niające się z otoczenia dzięki szczególnym cechom
kompozycji i ekspresji formy niezależnie od skali – to
w większości dzieła architektury – projektowane
w różnych okresach historii miast, także współcze-
śnie, przez wybitnych twórców. Walory artystyczne
i kulturowe pozwoliły przetrwać wielu obiektom, któ-
re wpisały się na trwałe w historię miast i dzisiaj są
nierozerwalnie związane z ich tożsamością. Niejed-
nokrotnie stały się symbolami miast, państw i konty-
nentów. Czy powstające współcześnie formy mocne
– dzieła architektury mogą liczyć na podobny suk-
ces? Analiza dotychczasowych dokonań, zarówno
z odleglejszej jak i bliższej nam przeszłości, pozwala
stwierdzić, że obiekty wyróżniające się, wyraziste –
mają moc porządkowania przestrzeni, nadawania jej
szczególnego znaczenia. Mogą jednak także rozbi-
jać miasto, niszczyć istniejące wartości, stanowić
dysonans. Dotykamy tu problemu kontekstu dzieła
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architektury. Miejska tkanka o czytelnych walorach
estetycznych czy kulturowych zobowiązuje do szcze-
gólnego, twórczego podejścia przy projektowaniu
obiektów uzupełniających lub przekształcających ist-
niejące budynki. Wiele wybitnych realizacji współcze-
snych dzieł architektury w kontekście historycznym
pozwala na stwierdzenie, że taka postawa jest moż-
liwa i właściwa. Istniejący kontekst nie stanowi ogra-
niczenia dla twórczej interpretacji charakterystycz-
nych cech miejsca, ekspresji wyrażonej za pomocą
współczesnego języka form, materiałów, technolo-
gii [10]. W takich sytuacjach ignorowanie kontekstu
może świadczyć o kontynuacji modernistycznych
idei, które już przeminęły, może być także dowodem
pychy lub po prostu twórczej indolencji. Rozległe
terytoria współczesnych metropolii to poza historycz-
nie ukształtowanymi obszarami śródmiejskimi, naj-
częściej amorficzne przestrzenie, będące efektem
urbanizacji ostatniego stulecia. Pozbawione atmos-
fery i cech miejskości tereny, często zdegradowane
przez przemysł i innych użytkowników – poddawane
są obecnie procesom transformacji i rewitalizacji. Ko-
nieczność ożywienia gospodarczego tych obszarów
i poprawy jakości życia – wiąże się także z ich re-
kompozycją. Przywrócenie pożądanych i oczeki-

wanych przez użytkowników cech miejskości tym
miejscom – to tworzenie atrakcyjnych funkcjonalnie
i formalnie publicznych przestrzeni, zdefiniowanych
przez architekturę. To także poszukiwanie pewnych
cech wspólnych dla zabudowy tego obszaru, decy-
dujących o odczuwanej jedności, odrębności i wyra-
zistości tej sekwencji miasta. To również poszukiwa-
nie znaków – form nadających znaczenie miejscom.
Początkiem tej transformacji, naprawiania istniejących
lub kształtowania nowych obszarów miasta –  może
być świadoma celów kreacja dzieła architektury –
formy mocnej, dominanty.

Strategia chaosu we wszechświecie określana jest
mianem chaosu deterministycznego, który przy przej-
ściu od jednego poziomu do drugiego działa twór-
czo, wyłaniając nowy porządek [11]. Architektura, jak
inne dziedziny sztuki, podąża za nauką odkrywają-
cą tajemnice porządku wszechświata, interpretując
wciąż nowe, oszałamiające, abstrakcyjne jej osią-
gnięcia. Należy przypuszczać, że przyszłością archi-
tektury i zasad kształtowania przestrzeni miasta,
w świetle zagrożeń zdefiniowanych przez naukę –
zobowiązujących do przestrzegania zasad zrówno-
ważonego rozwoju – jest chaos deterministyczny.
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74

Sławomir Gzell *

DZIEŁO A DOKTRYNA

MASTERPIECE VS. DOCTRINE

Referat dotyczy wpływu doktryny neoliberalnej na architekturę. Dowodzi tezy, że doktryna ta jest głównym
powodem rozpraszania się miast, znanego pod nazwą sprawl. W rezultacie zanik tradycyjnego miasta,
tworzącego kontekst dla powstających budynków, równocześnie będącego źródłem form, w jakich są
tworzone (co dotyczy również tzw. dzieł architektury) jest niemiłą niespodzianką dla wielu architektów.
Są pozostawieni samym sobie z całym bagażem przyzwyczajeń, i konfuzja jakiej doznają raczej im ciąży.
Z drugiej strony, są architekci, którym ta sytuacja dostarcza satysfakcji, bo są gotowi zastępować zastany
kontekst miejski własnym zestawem przypadkowo rozrzuconych form, produkujących chaos w przestrzeni.
Ale dzięki temu projektują bez zahamowań i więcej niż inni, co przekłada się na sukces finansowy.

Słowa kluczowe: doktryna neoliberalna, rozpraszanie się miast, architektura, chaos w przestrzeni,
sukces finansowy

The paper is dealing with influence of neoliberal doctrine on architecture. The thesis is that neoliberal
economy is first and prime reason of sprawl. In result disappearing of traditional city, being natural context
and source of form for any building, masterpieces of architecture including, is confusing for many architects.
However, some of them are quite satisfied as are eager to replace city context with own set of haphazard
forms, producing chaos in the city space.

Keywords: neoliberal doctrine,  sprawl, architecture, chaos in the city space, financial success

1
Wiele lat temu ukształtował się pogląd, że w go-

spodarce, aby coraz lepiej się miała, należy pozwo-
lić na wolność poczynań, na swoisty entuzjazm i nie-
ograniczoną konkurencję w działaniu. Tak krótko
scharakteryzowana ekonomiczna doktryna liberalna
była i jest przeciwstawiana próbom jakiejkolwiek  in-
terwencji na rynku. Ten ostatni, wraz ze swoimi pra-

wami pojawiał się wszędzie tam, gdzie wykryto ist-
nienie towaru na który był popyt, możliwy do zaspo-
kojenia przez podaż. Przy czym towarem sta-
wało się (nazywano, przyjmowano zań) każde do-
bro, bez względu na to czy było go dużo czy mało,
czy występowało masowo czy też było jednostkowe.
W rezultacie w użytkowaniu dóbr zatracono wszelką
miarę, a uzasadnieniem, wystarczającym w gospo-

* Gzell Sławomir, prof. zw. dr hab. inż. arch., Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania
Urbanistycznego.
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darce liberalnej dla coraz większej podaży był zwięk-
szający się popyt na niektóre dobra.

W połowie ubiegłego wieku zauważono jednak,
że ten sposób działania doprowadzi prędzej czy póź-
niej do wyczerpania się niektórych dóbr – taki był
początek doktryny równoważenia rozwoju, zapisanej
w postaci zdania, że powinniśmy zaspokajać potrze-
by obecnych pokoleń bez narażania na ryzyko moż-
liwości zaspokajania potrzeb następnych pokoleń.
Nie trzeba przypominać jak wielką karierę zrobiło to
zdanie, wszyscy je cytują, a w zmienionej nieco for-
mie trafiło do wielu międzynarodowych dokumentów
i do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. To bardzo
dobrze, problem jest tylko w tym, że mało kto za-
uważa, iż dobrem, które wyczerpuje się najszybciej
i być może bezpowrotnie jest przestrzeń. Jest to do-
bro, o które praktycznie nikt nie dba, co można udo-
wodnić na wielu przykładach. Ten najbardziej widocz-
ny objawił się właśnie z cała siłą w USA i zobaczymy
go też w Europie, w tym w Polsce.

2
Kryzys finansowy w USA roku 2008 nie wziął się

z niczego. Instytucje finansowe, które udzielały kre-
dytów hipotecznych zlekceważyły pojawiające się od
kilku lat objawy zachwiania się rynku nieruchomości.
Banki udzielały tzw. subprime, pożyczek najwyż-
szego ryzyka, praktycznie każdemu, kto tylko chciał
pożyczkę wziąć, nawet osobom nie mającym odpo-
wiedniej zdolności kredytowej. Równocześnie kwoty
pożyczek te były coraz wyższe, bo coraz wyżej wy-
ceniano budowane domy. Dziś pożyczkobiorców,
którzy nie mogą spłacić rat banki wyrzucają z do-
mów. Działa następujący mechanizm: dostaje się
pożyczkę najpierw z niską ratą, a potem zwiększa-
jącą się z każdym miesiącem, niestety, masa budo-
wanych domów powoduje, że ich ceny spadają, czyli
maleje ich hipoteczna wartość. Ponieważ pożyczkę
dano pod zastaw hipoteki, to bank ma coraz mniej-
szy zastaw i żeby nie tracić na tym spadku, podnosi

raty. Ma prawo, pożyczki dawano najczęściej w ad-
justable mortgage system, dodajmy że stosowanym
i w Polsce. Raty zaczynają przewyższać dochód
(o ile w ogóle istniał) i trzeba się wynosić z domu
(w najlepszym przypadku można wynegocjować
mieszkanie za czynsz).

W tym powtarzanym w gazetach opisie sytuacji
brakuje najczęściej jednego elementu, mianowicie
analizy kto i dlaczego budował ustalając wysokie ce-
ny nieruchomości, komu to ułatwiano? Jak to się sta-
ło, że pod hasłem realizacji american dream wybu-
dowano miasta przechodzące obecnie do kategorii
miast duchów? Amerykanie w zasadzie wszystko to
wiedzą, bo przecież opisują, i warto ten opis likwi-
dacji barier inwestycyjnych przypomnieć, przypomi-
nając równocześnie, że tak jak i w Polsce nikt odpo-
wiedzialny za stan miast tekstów tych nie brał pod
uwagę (o ile w ogóle zawracał sobie głowę ich po-
znawaniem).

3
Po pierwsze (tak jak w Polsce po roku 1989), nie

istnieje planowanie regionalne, które mogłoby
pełnić rolę koordynatora w zakresie ekonomii i eko-
logii dla miast, rozlewających się poza granice wy-
obraźni. W liberalnej gospodarce planowanie uzna-
no za „narzędzie opresji”, za to za rzecz nienaruszalną
uznano prywatną własność terenu. Odrzucono poję-
cie interesu publicznego, bo zapowiadało ono re-
gulowanie rynku przez władzę, a w Polsce dodat-
kowo mówiono o jakoby jego komunistycznej pro-
weniencji. Planowanie wielkoskalarne to pierwsza
bariera na drodze liberalnej gospodarki, którą ska-
sowano. Gwoli sprawiedliwości trzeba przypomnieć,
że Europa Zachodnia stosuje regulacje, w których
przy prywatnej własności terenu decyzje o jego za-
gospodarowaniu bywają znacjonalizowane lub sko-
munalizowane.

Po drugie zakwestionowano potrzebę projekto-
wania urbanistycznego i zredukowano wagę prze-
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strzeni publicznych (identycznie jak w Polsce) oraz
oddano realizację usług, w tym oświaty i zdrowia,
prywatnym przedsiębiorcom. W rezultacie następuje
podział terenu na działki wyłącznie z domami do
mieszkania, bez śladu innych funkcji, bo one zysku
nie przynoszą. Działki są podobnej wielkości, więc
kupowane są przez osoby o podobnym statusie. Tak
tworzą się współczesne getta dla grup o identycznej
zamożności, wykształceniu, przyzwyczajeń itp. Tak
więc zadekretowane odgórnie strefowanie skasowa-
ło heterogeniczne społeczności miejskie.

W Polsce, pod hasłem projektowania „planów
elastycznych” uchwalano jednocześnie plany, gdzie
w każdym miejscu można było postawić co kto chciał
(warto w tym zakresie przestudiować choćby plan
Warszawy z 1992 r.), pod warunkiem okazania urzę-
dowego potwierdzenia własności terenu. Warto
dodać, że w projekcie nowej ustawy w miejsce za-
świadczenia dołącza się oświadczenie, że jest się
właścicielem i można budować.

Po trzecie, wymyślano mechanizmy finansowe
(używane i w Polsce) mające przyspieszać dopływ
pieniędzy do najprostszych w formie i najkrótszych
w czasie sposobów zabudowywania terenów. W re-
zultacie kontrola nad inwestycjami i lokalizacjami
przechodziła z rąk władzy miejskiej w ręce ban-
ków i deweloperów, których celem działania nie jest
przecież dostarczanie mieszkań, a maksymalizacja
zysku.

Po czwarte, budowa autostrad (za którymi tak
w Polsce tęsknimy) otwierała nowe możliwości loka-
lizacyjne, coraz dalej od miast, co ułatwiało kupowa-
nie tańszych terenów i budowanie, czyli zarabianie.

Wniosek: rozpraszanie się miast i powstawanie
coraz to nowych megalopolisów jest skutkiem domi-
nacji doktryny liberalnej (może neoliberalnej) w go-
spodarce, zręcznie wykorzystującej hasła o „lepszym
mieszkaniu w zielonym habitacie” dla realizacji celu,
jakim jest wspomniana już maksymalizacja zysków
osób i organizacji związanych z budową owych ja-

koby lepszych mieszkań w jakoby zielonym habita-
cie. Być może, paradoksalnie, opisany wyżej kryzys
coś w tym zmieni, o ile równocześnie przestaniemy
mówić o kryzysie urbanistyki, bo to nie ona, nauka
i sztuka budowania miast, pcha je dziś ku zagładzie.

Warto natomiast zwrócić uwagę na to, z jaką
ochotą znaczna część projektantów architektury przy-
jęła propozycję Koolhaasa fuck the context, traktu-
jąc je jako usprawiedliwienie dla jakże oczywistej
doskonałości własnej i swoich dzieł. Gwiazdy i gwiaz-
dki architektury są przy tym twórcami manifestów,
muzykami, teologami, filozofami, poetami, i jak top
modelki nie wstają rano z łóżka jeśli nie słyszą o 10
tysiącach dolarów. Każdy/każda chce sprzedać dzieło
inwestorowi, tak jak przedtem samorządy i prywat-
ni właściciele na wyścigi sprzedawały mu tereny
pod to dzieło – tak doktryna liberalna tworzy miasta.
W rezultacie w Warszawie powstał biurowiec dający
się łatwo przerobić na więzienie (patrz Złoty Lew Bien-
nale Weneckiego 2008), vis-a-vis PKiN powstaje dwu-
stumetrowy pomnik śmigła albo skrzydła, skromnie
określany jako nowy symbol stolicy i a w jego pobli-
żu zapowiedziano budowę grupy szklanych mega
flakonów (do 250 m wzrostu), których autorka mówi,
że stworzy dzięki nim nowy krajobraz Warszawy, bo
co prawda Warszawa ma swoja tożsamość ale rów-
nocześnie jej nie ma.

4
Rezultatem rozpraszania się miast był i jest od-

pływ ludności i pieniędzy z ich dotychczasowych
centralnych obszarów. W wielu przypadkach ozna-
cza to przedłużającą się agonię miasta w sensie fi-
zycznym. W sensie przenośnym bowiem agonia ta
skończyła się, tradycyjne miasto umarło. Mamy do
czynienia z miastem nowym, dla którego blisko sie-
demdziesiąt lat temu wymyślono nazwę megalopo-
lis. Jedną z jego cech jest bezustanne powiększanie
powierzchni zabudowanej, co fachowo określamy
jako powstawanie zachodzących na siebie (przy bli-
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skości miast) amorficznych stref zurbanizowanych.
Są to zbiory domów jednorodzinnych, produkowa-
ne szybko i przypadkowo, bez ulic, placów, kierun-
ków i osi, bez cech miejskości albo wspomnień wiej-
skości, nie poruszające wyobraźni, bez znaczenia dla
teorii miejsca i nie tworzące motywacji urbanistycz-
nej dla projektowania architektonicznego, za to sta-
jące się pięknym polem badań dla psychiatrów zain-
teresowanych przypadkami pokazanymi w filmach
American beauty albo Born to kill. Powstawanie stref
zurbanizowanych pozostawia wyludniające się daw-
ne śródmieścia, co powoduje powstawanie proble-
mów o jakich wielokrotnie mówiono.

Wniosek: nie ma się co dziwić, że taki krajobraz
nowych przedmieść i starych śródmieść, taka prze-
strzeń bez właściwości, nie animuje architektów do
szukania jej cech wartych zapisania w nowych obiek-
tach. Ale też sytuacja ta jest wykorzystywana do dzia-
łań świadomych i programowanych.

Wiele projektów powstaje tak, jak robiono to
w wielu miastach po II wojnie światowej, kiedy poja-
wiła się szansa realizacji doktryny modernistycznej,
w tym w socjalistycznym wydaniu, bez zwracania
uwagi na to co jeszcze istniało, choć poddane było
przestrzennej fragmentacji. Dziś można mówić o
nowej fragmentacji miasta i nowym (nowatorskim?)
jej wykorzystywaniu. To nie jest już mająca przywró-
cić tradycyjną miejską przestrzeń postmodernistycz-
na gra o wielość i gęstość, to budowa „rzeczywisto-
ści równoległej” do istniejącej – resztki dawnego
miasta sobie a my sobie. W doktrynie liberalnej
miasto jest fabryką pieniędzy. Aby tak się stało, nie
może być dłużej obrazem zbiorowej pamięci, a jako
palimpset świadomie pozbawiane jest warstwy współ-
czesności powiązanej z przeszłością. Po to wpro-
wadza się pojęcie chaosu jako metody tworzenia
przestrzeni miejskiej i temu służy wprowadzanie do
urbanistyki, zwłaszcza tam, gdzie mówi się o kom-
pozycji miejskiej, metody research by design, co moż-
na zamienić na wojskowe określenie „rozpoznanie

walką” (patrz choćby program Biennale Architektury
2009 w Rotterdamie).

5
Co można robić w opisanej sytuacji? Można oczy-

wiście pisać o kontrolowaniu powiększania obsza-
rów miasta, o nowych relacjach między terenami
miejskimi a wiejskimi, o zaprzestaniu myślenia w gra-
nicach administracyjnych, o tworzeniu policen-
trycznego systemu osadniczego i właściwym zarzą-
dzaniu ekosystemem miejskim, o polepszanie do-
stępności komunikacyjnej, odpowiedniej polityce
lokalizacyjnej albo tworzeniu strategii projektowania
urbanistycznego. Ale to nie są argumenty ważące
dla ekonomicznej doktryny liberalnej. Nawet dowo-
dy, że w dłuższym okresie zwracają się nakłady na
poprawianie urody przestrzeni miejskiej („ekonomia
rzeczy pięknej”) nie trafiają do inwestora, dla które-
go ważne jest tempo obrotu kapitału. Czyli, mówiąc
krótko, musimy być przygotowani do życia w no-
wym, rozproszonym mieście. A jeśli nie chcemy?

Cóż, pozostaje tylko liczyć na to, że „neolibera-
lizm odchodzi do lamusa”, jak pisze Michael Waltzer
w Dzienniku z 27/28.09.08. Dodaje: obecny kryzys
finansowy w Stanach Zjednoczonych to konsekwen-
cja ślepego przywiązania do kapitalizmu pozba-
wionego wszelkiej kontroli ze strony państwa i nieza-
leżnych instytucji. Tak więc kwitnący rynek nierucho-
mości, brak barier inwestycyjnych, masowe przeno-
siny z „pasa śniegu” do „pasa słońca”, zrealizowany
program budowy autostrad, za którymi stała po pro-
stu zwykła chciwość, okazały się wspólnie przyczyną
śmierci tradycyjnych miast.

6
Ale w upadających miastach pojawiają się archi-

tektoniczne dzieła. Dobrze jest gdy, tak jak Muzeum
Guggenheima w Bilbao stają się początkiem odro-
dzenia jego siły ekonomicznej. Dobrze, gdy nowe
miejskie krajobrazy Barcelony odbudowują jej wital-
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ność. Świetnie, gdy jak phaneo w Wolfsburgu tworzą
te nowe krajobrazy. Zauważmy jednak, że w każdym
z przywołanych dodatnich przykładów dzieło archi-
tektoniczne w jakiś sposób wyrasta z tego, co je ota-
cza, niejako przełamując konwencję teorii ekonomicz-
nej. Amerykanie zauważyli to pierwszy raz w 1893 r.
budując na scalonych terenach południowego Chi-
cago obiekty Wystawy Światowej. Niestety, lekcję
szybko zapomnieli. Drugi raz zauważyli to po sukce-
sach Barcelony i Bilbao, i postępując po swojemu
wybudowali stadion bejsbolowy w sercu resztek miej-
skiego Detroit, zabrali się za tworzenie terenów wy-
poczynkowych na nieużywanej estakadzie w Nowym
Jorku i starają się stworzyć miasto z najsłynniejsze-
go chyba w USA zbiorowiska pozamiejskich miejsc
pracy jakim jest Tysons Corner pod Waszyngtonem,
DC. Nie jest to jednak trend dominujący, ani w USA,
ani w Europie. Nadal w morzu rozproszonego mia-
sta powstają nowe punkty centralne, charakteryzują-
ce się zuniformizowaną elegancją typowego biurow-
ca i galerii handlowej, gdzie trudno dopatrzyć się
architektonicznej jakości. Nadal w dawnych śród-
mieściach powstają obiekty, w których owa jakość
przegrywa z interesem finansowym, czego najlep-

szym przykładem jest komercjalizująca się odbudo-
wa obszaru zburzonych wież WTC w Nowym Jorku,
a w Europie, co zaczynamy podejrzewać, zabudowa
Placu Defilad w Warszawie, po zawieszeniu prac na
Muzeum Sztuki Współczesnej we wrześniu 2008.

7
Pisząc o podejrzeniach zastrzec się muszę, że

nie jestem zwolennikiem podporządkowywania fak-
tów wyobrażeniom. Nie jestem zwolennikiem maso-
chistycznych poczynań, w myśl których dotąd bę-
dziemy sobie wmawiali, że jest źle, aż w to uwierzymy.
Nie jestem zwolennikiem tezy, że jeśli będziemy co-
raz częściej o czymś mówili, to w końcu wszyscy
uwierzą, że tak jest. Nie wierzę w definitywny koniec
czegoś, bez czego nie istnieje nasza cywilizacja.

Nie wierzyłem w miasto będące zbiorem „rzeczy
architektonicznych”– takie miasto szybko by się sta-
ło magazynem „rzeczy zagubionych”, ze wszystkimi
przyczynami zagubienia i wszystkimi konsekwencja-
mi dla zagubionych rzeczy i ich użytkowników. Co
nie oznacza, że wszystko czemu nie daję wiary iż
istnieje, nie istnieje. Jeśli więc istnieje, to trzeba
z tym się zmierzyć.
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KONTEKST  I  KONTRAST

CONTEXT AND CONTRAST

Od kiedy Rem Koolhaas ogłosił hasło „f….ck The Context”, zrodziła się generacja młodych architektów
podzielających ten pogląd. Hauczyciele uniwersyteccy, organizatorzy konkursów, dołączyli do tego anty-
kontekstualnego poglądu, dlatego możemy obserwować liczne ambitne projekty zupełnie pozbawione po-
wiązań kontekstualnych. Istnieje już kilka ważnych budynków zaprojektowanych przeciwko ich kontekstowi.
Najbardziej uderzającym przykładem jest Wieża Akbar w Barcelonie. Rozwinięto niniejsze zagadnienie po-
przez Londyn, Manhattan i Warszawę.

Słowa kluczowe: kontekst, kontrast, ponowoczesność, estetyka, piękno, tworzenie

.
Since Rem Koolhaas announced the slogan „f….ck the Context”, a generation of young architects sharing
this view, is born. Teachers in universities, organizers of competitions, joined the anti-contextual position,
there from one can observe numerous ambitious projects quite without contextual relationships. There are
already several important buildings designed against their context. The one most striking is Torre Akbar in
Barcelona. The paper unfolds herewith problem through London, Manhattan and Warsaw.

Keywords: Context, Contrast, Postmodernity, Aesthetics, Beauty, Creating

.
Z chwilą gdy w swym kolejnym manifeście Rem

Koolhaas rzucił był dobitne i mało elegancko brzmią-
ce hasło f….ck the Context [1], tym samym zostały
wyłożone przysłowiowe „karty na stół”. Przy tym jed-
nocześnie „wylało się – przysłowiowe – mleko”. Owo
„mleczko” – jak podczas rybnego tarła – zapłodniło
i stworzyło niezliczoną ilość narybku architekto-
nicznego, który wyrósł na ten sam gatunek architek-
tów, pragnących podobnie jak ojciec – promotor,
„f….ck’ować” czyli „olewać” lub też ignorować i lek-
ceważyć ów nieszczęsny kontekst.

Manifest i zawarte w nim nośne hasło, ogłoszono
już w erze globalnej, w warunkach pełnej komunika-
cji elektronicznej, a nie jak poprzednio – w czasach
Delirious New York – poprzez książkę i czasopisma.
Z tego powodu sensacyjna „stugębna plotka” ogar-
nęła błyskawiczne oprócz Zachodu, także wszystkie
trzy Wschody: Europejski, Bliski i Daleki.

Uczelnie i konkursy – najważniejsze hodowle i in-
kubatory wychowujące i selekcjonujące młode kadry
i talenty, zaroiły się od następnych promotorów projek-
towania bez uwzględniania kontekstu. Nauczyciele aka-

* Kosiński Wojciech, dr hab. inż. arch., prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajo-
brazu.
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demiccy i organizatorzy konkursów mający wpływ na
inwestorów i polityków, przygotowujący materiały wyj-
ściowe dla autorów, zaczęli oszczędzać na: mapach,
podkładach, opisach historii i stanu istniejącego miejsc
lokalizacji przewidzianych do projektowania [2].

Taka architektura stała się więc uniwersalna, mię-
dzynarodowa, ale nie tak jak w latach międzywojen-
nych – gdy pierwszy Ruch Nowoczesny ograniczał
się do wyjątkowych miejsc eksperymentowania.
Obecne modne wydanie architektury „bez właściwo-
ści” [3] jest powszechne, rozlane po świecie tak,  jak
identyczne są konfekcyjne samochody niższych klas
– nie charakterystyczne kulturowo, lecz technologicz-
ne, standardowe, banalne i  globalne.

1
Szczególnie wyrazistą ikoną architektury nurtu

f….ck the Context jest megawieżowiec Urzędu Wód
i Wodociągów w Barcelonie – Torre (Wieża) Akbar
(Agbar), zrealizowany według projektu Jean Nouvela,
popularnie nazywany „szminka” – lipstick (il. 1) [4].
Architekt ogłosił, iż inspiracją była strzelista turnia
skalna w kultowym masywie gór Montserrat, położo-
nym 40 km od Barcelony, sławnym dzięki zabytko-
wemu klasztorowi Benedyktynów.

Kształt Wieży jest zaiste nieco zbliżony do rzeko-
mego źródła inspiracji, aczkolwiek można zastano-
wić się na ile turnia skalna jest trafną inspiracją dla
wieżowca umiejscowionego w samym sercu Barce-
lony. Stanął przy głównym rondzie słynnej arterii Dia-
gonala, przebiegającej przekątniowo poprzez całą
stolicę Katalonii, wśród niewysokiej standardowej
tkanki zabudowy „street architecture”. Tak napraw-
dę, ściśle technokratyczny regularny kształt budowli
znacznie bardziej kojarzy się z ową popularnie koja-
rzoną gigantyczną szminką. W lokalnym kontekście
oraz w dalszych perspektywach wywiera niezwykle
przytłaczające wrażenie.

W oglądzie z poziomu człowieka, w porównaniu
z ludzką skalą otaczającej zabudowy, wyraża wła-

śnie ową przysłowiową postawę pogardy i gwałce-
nia kontekstu. „Wieża” jest zupełnie inna, obca jak
gigantyczny nowotwór, który zaatakował bezbronny
delikatny organizm zabytkowego miasta. A propos
relacji wobec zabytków, Torre Akbar budzi zdumie-
nie, a u niektórych „wrażliwców” wręcz przerażenie
w konfrontacji panoramicznej z kościołem Sagrada
Familia projektu Antonio Gaudiego, aktualnie uzu-
pełnianym przez jego następców. Sławna świątynia,
jedna z najbardziej popularnych budowli świata, sta-
nowiła od wieku idealną dominantę w spokojnych,
harmonijnych, wyrównanych gabarytowo perspekty-
wach i sylwetach Barcelony.

Wieża Akbar stała się jedynym obiektem, który
„wyrwał” się z tej idealnej wręcz kulturowej harmonii
urbanistycznej  – i we wszystkich możliwych ujęciach
wygląda niestety parodystycznie, skrajnie obco, jak
fotomontaż w złym guście. Najbardziej szokująco
przedstawia się panorama oglądana ze wzgórza,
często pokazywana w internecie, w której monstrual-
na „szminka” jak gdyby wsunęła się pomiędzy wieże
Sagrada Familia. Jest to absolutnie czytelna ikono-
grafia gwałtu dokonanego przez budowlę na budowli
i na miejskim kontekście. A więc „zadanie zostało
wykonane”.

Do ciekawych refleksji pobudza ogląd Wieży Ak-
bar z wysokości, na tle otaczającej dzielnicy złożo-
nej z niskiej zabudowy. Polakowi w pierwszej chwili
może przypominać słynną dramatyczną fotogra-
fię ruin warszawskiego getta zrównanego z ziemią,
z których wznosi się jedyna dominanta, wieża nie-
zburzonego kościoła. Inne skojarzenie wiedzie ku ry-
sunkom Corbusiera ukazującym zrównany z ziemią
Paryż, z którego wyrastają jedynie wieże paru pozo-
stawionych zabytków oraz jego – Corbusiera wie-
żowce z Planu Voisin. Dorysowane samolociki wy-
raźnie sugerują że wg Corbusiera szczególnie ważny
jest widok właśnie z powietrza.

Otóż i konsekwencje myślenia radykalnie mo-
dernistycznego, i u Corbusiera, i u Jeana Nouvela,
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i u Koolhaasa:  – nie ma znaczenia skala ludzka [5];
ważna jest megabryła w otwartej przestrzeni, nawet
gdy jest nią bezcenne miasto jak Paryż lub Barcelo-
na. Paryżanie na szczęście po jednej omyłce w po-
staci Wieży Montparnasse opamiętali się i swoje
ambicje „manhattańskie” ulokowali w bezpiecznie
oddalonej dzielnicy Defense, ratując historyczne
i zabytkowe śródmieście.

2
Jeszcze jednym, bardzo poważnym defektem

Torre Akbar jest niemal zupełny plagiat – także czę-
sto podkreślany np. na forach internetowych – z in-
nego słynnego, metropolitalnego wieżowca korpo-
racyjnego, Swiss Re w londyńskim City [6]. Zwany
jest dla odmiany „ogórkiem” – cucumber, zrealizo-
wany został  według projektu sir Normana Fostera
(il. 2 pokazuje jego parodię, jako tort, na wystawie
sklepowej nieopodal oryginału, też w City). Jest on
zdecydowanie mniej drastyczny kontekstualnie, gdyż
został wzniesiony w kontekście „przygotowanym”
wcześniej poprzez inne wysokościowce. Także
w dziedzinie ekstrawaganckiej formy ma swego po-
przednika w postaci późnomodernistycznego biurow-
ca firmy Lloyd, zlokalizowanego w niewielkiej odle-
głości.

W City bowiem od dziesięcioleci wytworzył się
niejako naturalny proces subtelnej „manhattanizacji”.
City – powiązane poprzez główny stołeczny plac
publiczny Traffalgar Square z dzielnicą rządową White
Hall i z dzielnicą arystokratyczno-monarszą Pall Mall
– Westminster – Buckingham – uzyskało jeszcze, od
czasu odbudowy po wielkim pożarze w epoce archi-
tekta Christophera Wrena i poprzez jego następców,
prawo do potężnej zabudowy burżuazyjnej, która
ewoluowała w dzielnicę wysokościowców.

Londyn więc, to zupełnie inna tradycja i stąd cał-
kiem odmienny kontekst spraw i przestrzeni niż Bar-
celona, Paryż, Rzym, Wenecja, Florencja i – tout les

proportions gardee – Kraków. Jeśli już pojawił się
akcent polski, to można go jeszcze uzupełnić uwagą,
że sytuacja City podobna jest nieco do centrum War-
szawy, gdzie tradycja budynków wysokich trwa od
lat międzywojennych, mocno wzbogacona w okre-
sie PRL. Jednak Swiss Re, mimo że wzniesiony
w sprzyjającym kontekście, tak naprawdę jednak
wciąż „wyrywa się” z niego. Jest bowiem po pierw-
sze wyraźnie wyższy od sąsiadujących budowli,
a po drugie jego forma jest w kontekście konserwa-
tywnego Londynu wciąż bardzo zaskakująca. Nie-
mniej, czas wydaje się działać na korzyść tego bu-
dynku, który jest coraz bardziej akceptowany,
eksploatowany w mediach, reklamach i filmach arty-
stycznych [7], staje się kolejną ikoną stolicy i wspólną
własnością globalną [8].

Jest jednak w odniesieniu do idei i koncepcji Swiss
Re, pewna sprawa niepokojąca. Sir Norman Foster
w swym autorskim credo nt. wielkich wysokościo-
wych budowli korporacyjnych w miastach – właśnie
na przykładzie Swiss Re – oświadczył, a nawet opa-
trzył okolicznościowym szkicem z tekstem [9], że taki
megaobiekt winien być osobnym „miastem w mie-
ście”  które dla ludzi winno stanowić niespodziankę
i zaskoczenie. Można to interpretować dwojako. Albo
negatywnie, jak w odniesieniu do wieżowców pierw-
szego („w międzywojniu”) i drugiego modernizmu
(„w powojniu” – czyli w latach 40.–70. XX w.) od
USA po Defense, które były programowo i faktycz-
nie obce miastu, niedostępne dla „innych”; stano-
wiły ekskluzywny (czyli wyłączający, wykluczający)
luksus dla wybranych. Można jednak przyjąć ową
doktrynę wysokościowca jako „miasta w mieście”,
obiektu zaskoczenia i niespodzianki – pozytywnie –
analogicznie do najnowszych wysokościowców kor-
poracyjnych Manhattanu, gdzie prawo miejskie na-
kazuje otwierać (co najmniej) partery dla ogółu, jako
pasaże i przestrzenie publiczne, przyjazne, wyposa-
żone w programy ogólnomiejskie.



83

3
W kategoriach kontekstu i kontrastu, wielkim świa-

towym wydarzeniem publicznym, intelektualnym i pro-
jektowym trwającym nadal, stała się dysputa na temat
sposobu zaprojektowania miejsca po katastrofie no-
wojorskiego World Trade Center [10]. Jego pozycja
kontekstualna na Dolnym Manhattanie była nieco po-
dobna do obecnego statusu Swiss Re w kontekście
City of London. WTC bowiem znajdowało się w kon-
tekście wielkich drapaczy chmur, ale przewyższało je
o połowę, stanowiąc jednoznaczną hiperdominantę.
Bliźniacze wieże, absolutnie lapidarne graniastosłupy
na kwadratowych podstawach, były normatywnie wsta-
wione w siatkowy układ ulic i w regulację zabudowy
podążającą konsekwentnie za tymi ulicami.

Imponująco obsadzony konkurs na zaaranżowa-
nie traumatycznego miejsca Grand Zero, wygrał Da-
niel Libeskind proponując odejście od kontekstual-
nej siatki i kreowanie na jej miejscu, subiektywnego
autorskiego okręgu wytworzonego przez drogi i urzą-
dzenia terenowe,  otoczonego wokoło ekspresyjny-
mi, a nie prostokątnymi, „kryształowymi” wieżowca-
mi, z superdominantą w postaci najwyższej, bardzo
smukłej, silnie ekspresyjnej wieży pośrodku, prze-
kraczającej wysokością dawne WTC. Projekt wywo-
łał początkowo entuzjazm, po czym stopniowo za-
równo opinia publiczna, społeczność miejscowa, elity,
wreszcie władze – subtelnie wycofały swoje popar-
cie. Wielki problem urbanistyczno-architektoniczny
jest więc znowu  otwarty, natomiast non-stop prowa-
dzone są prace projektowe i realizacyjne obejmują-
ce infrastrukturę oraz drobniejsze obiekty.

Jedną z ważniejszych preferencji przyjętych przez
nowy samorząd [11] stał się powrót do obligatoryj-
ności kontekstu prostokątnej siatki urbanistycznej
w „Grand Zero”. Zamiar Libeskinda polegający na  wy-
cięciu w tej siatce kolistego mauzoleum-pomnika
zostało uznane za pasywne, retrowersyjne, niestosow-
ne wobec dynamicznych ambicji społeczeństwa. Last

but not least, wyrazem tej dynamiki ma być właśnie
projektowanie na kanwie tradycyjnego w tym miejscu
i wokoło, siatkowego kontekstu strukturalnego.

W zaistniałej sytuacji, na tle permanentnej wysta-
wy pokonkursowej  wzbogacanej o aktualne projek-
ty [12], powracają opinie, iż najlepszym w konkursie
był i jest nadal, projekt Zahy Hadid (il. 3). Jest to
zaiste idealny przykład aktualnego pojęcia gentryfi-
kacji [13] miasta. Autorka w pełni zachowała trady-
cyjny układ urbanistyczny oraz gabaryty wysokościo-
we i powierzchnie rzutów pary wieżowców.

Natomiast w sobie tylko charakterystyczny spo-
sób zaprojektowała rzeźbiarskie zmiękczenie ich
formy – w miejsce pierwotnych, dość topornych gra-
niastosłupów [14]. W ten sposób krajobraz miasta
otrzymałby ogólne przywrócenie legendarnego wy-
glądu, ale miękkość form wież – „płomienie” – uka-
zywałaby wspaniały krok pomiędzy nowoczesnością
a ponowoczesnością [15].

W tym – nomen omen – kontekście pojawia się
ważna konkluzja. Pomiędzy wspaniałym artystycznym
przetworzeniem kontekstu przez Zahę Hadid, a dok-
tryną Rema Koolhaasa f… the Context jest przeraża-
jąca przepaść. Są to dwie skrajnie przeciwne wypo-
wiedzi na temat kultury, rozumienia jej przemian,
relacji pomiędzy kontekstem a kontrastem. Hadid jest
nieporównanie zdolniejsza i mądrzejsza, pokojowa
i szanująca wartości tradycyjne, pomimo iż tworzy
nowe. Jest subtelną twórczynią kultury. Wykorzystu-
je najnowsze możliwości wspomagania informatycz-
nego dla uzyskiwania swobody artystycznej, ale na-
kłada ją na swe dawniejsze znakomite schematy,
które ongiś malowała i rysowała odręcznie.

Koolhaas objawia się w tej konfrontacji jak chiń-
ski hunwejbin, nienawidzący wartości tradycyjnych,
używający niewątpliwej inteligencji i skutecznego
sprytu, ale niewielkiego talentu, dla wątpliwych po-
czynań, w tym dla swoistej demoralizacji architekto-
nicznej młodzieży.
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4
 Katastrofa WTC, a także opór społeczności za-

chodnioeuropejskich i japońskich wobec budowy
wieżowców w miastach historycznych, nawet w za-
merykanizowanym Frankfurcie nad Menem, spowo-
dowały zablokowanie dotychczasowych rynków na
te „produkty”  w krajach najwyżej rozwiniętych cywi-
lizacyjnie i kulturowo. Rem Koolhaas po odmowach
otrzymanych  w Europie i USA na szereg swych pro-
pozycji zaoferowanych w dziedzinie projektowania
wysokościowców, stał się jednym z pionierów ich
„wyeksportowania” na wschód, a poprzez ich budo-
wanie – dokonał swoistej „kolonizacji” Wschodu.
Spektakularnym przykładem jest jego budowa Cen-
trum Chińskiej  Telewizji Państwowej w Szanghaju,
budynku do którego przylgnęła już nazwa „szerokie
portki”.

W tej „kolonizacji” Wschodu za pomocą wiel-
koskalowych budowli, dla polskiego obserwatora
(i uczestnika „spektaklu”) – najbardziej chyba istotne
są wieżowce na obszarze Warszawy, a także wyso-
kościowce planowane lub negocjowane w innych,
historycznych miastach w Polsce.

W ciągu lat transformacji, z powodu wieżowców
nastąpiło w Warszawie dramatyczne oszpecenie kra-
jobrazu. Wcześniej, w okresie PRL, pomimo iż w sto-
licy istniało kilkanaście wysokościowców, to tylko
jeden – tzw. Złoty Ząb spowodował pogorszenie pięk-
nego widoku od strony Wisły na Skarpę, Zamek, Sta-
rówkę i Nowe Miasto, bohatersko odbudowane po
wojnie i uszanowane przyznaniem Nagrody Między-
narodowej Unii Architektów UIA podczas Kongresu
tej organizacji w Warszawie, w 1981 roku, podczas
„festiwalu pierwszej Solidarności”.

Te wartości kulturowe i estetyczne zostały zgła-
dzone na ołtarzu nowej rzeczywistości szalejącego
prymitywnego kapitalizmu, przy jednoczesnej abne-
gacji samorządu. I oczywiście bez planu zagospo-

darowania przestrzennego, dzięki czemu wszystkie
chwyty inwestorskie stały się dozwolone. Warsza-
wa obserwowana od Wisły, z pokazowej panoramy
o randze międzynarodowej, w ciągu kilku lat  stała
się „jeżem”. Znaczy to, że jest „najeżona” kilkuna-
stoma luźno rozstawionymi wieżowcami nie two-
rzącymi koherentnej kompozycji. Jest to najgorsze
z możliwych rozwiązań.  Jednak istnieje nadzieja, że
zagadnienie to nabierze pożądanego, pozytywnego
kierunku.

Dyskusja – z  jednej strony nt. potrzeby osłabie-
nia dominującej roli krajobrazowej Pałacu Kultury,
a z drugiej – nacisk inwestorów, powodują, że krok
po kroku sytuacja podąża ku jedynej zbawiennej
koncepcji „manhattanizacji” tzw. Dzikiego Zachodu
(il. 4).

Jest to obszar  wielkiego półkola skierowane-
go głównie na zachód od Pałacu Kultury. Stanowi
półokrąg od hotelu Forum, poprzez Marriota i Intra-
co, z udziałem planowanego „liliowca” Zahy Hadid.
Dalej zatacza krąg aż po rejon skrzyżowania ulic Mar-
szałkowskiej i Świętokrzyskiej. Stąd obowiązywała-
by już ochrona bliskiego Szlaku Królewskiego oraz
Starego i Nowego Miasta [16].

Warszawa w tej mierze – w konflikcie pomię-
dzy kontekstem a kontrastem, ma więc stosunkowo
komfortową sytuację. Trudniej będzie w innych mia-
stach o wyższej wartości zabytkowej,  jak Kraków,
Poznań, Wrocław, Trójmiasto. Tam nacisk inwesto-
rów i słabość samorządów, przy braku obowiązują-
cych planów, może spowodować najgorsze – czyli
„wciskanie” siłą znienacka pojedynczych wieżowców,
wywołujących fatalny „efekt jeża”. Wprawdzie obec-
ne metody symulacyjne pozwalają w większości przy-
padków na zapobieżenie błędnym decyzjom, ale
w Polsce problem jest daleko bardziej złożony niż
„danie racji” – jak na Zachodzie – opiniom ludzi roz-
sądnych, w tym także urbanistów i architektów.
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PRZYPISY

[1] Informacje i komentarze na ten temat można odnaleźć
w bardzo wielu źródłach, np. R. Koolhaas, Bigness or the
problem of Large,  www.archinect.com/forum/threads.php
[2] Nowe dzieła bowiem zgodnie z przebojową zasadą: „bez
kontekstu”, a raczej „przeciw kontekstowi” mogą, a nawet
powinny powstawać bez zawracania sobie głowy przez
autorów tamtymi staroświeckimi materiałami wyjściowymi
do projektowania. A jeżeli w ogóle zapoznawać się ze śro-
dowiskiem i otoczeniem to tylko po to, aby jego kontekst
tym bardziej ośmieszyć i trafnie, skutecznie f….ck’ować”.
[3] Por. Człowiek bez właściwości – Der Mann ohne Eigen-
schaften, powieść Roberta Musila portretująca upadek XIX-
wiecznego „Końca Wieku - Fin de Siecle’u” i początki no-
woczesności XX wieku.
[4] Obiekt studiów autora artykułu in situ w 2007 roku.
[5] Por. sztandarowe słowa z programowego wiersza Wło-
dzimierza Majakowskiego Dobrze: Jednostka, cóż komu po
niej, jednostki głosik cieńszy jest od pisku.
[6] Obiekt studiów autora artykułu in situ w 2005 roku.
[7] Zauważmy, że „bohaterami” filmów artystycznych były
w przeszłości najwyższe i najsłynniejsze podówczas budynki
świata: nowojorski Empire State Building (reż. Andy War-
chol) oraz Petronas Twins Towers w stolicy Malezji, Kuala
Lumpur.
[8] Niewątpliwym argumentem przemawiającym za Swiss
Re jest jakość wykonania i komfort eksploatacji. Obiekty
kontrowersyjne bowiem, nawet pretensjonalne, zyskują ak-
ceptację jeśli prezentują wspaniałą jakość wykonania, tech-
nologii („sztuczna inteligencja”). Dlatego obiekt ten pomi-
mo pewnego oderwania od kontekstu, nie „gwałci” go
jednak i raczej nie kwalifikuje się do niechlubnej kategorii
promowanej przez Rema Koolhaasa.
[9] Odpowiedni rysunek – szkic odręczny sir Normana Fo-
stera z opisem na tymże rysunku, vide: www.tate.org.uk
[10] Obiekt studiów autora artykułu in situ w 2007 roku.
[11] Po upłynięciu kadencji kontrowersyjnego burmistrza
Nowego Jorku, Rudolpha Giulianiego, który sprawował wła-
dzę podczas zamachu 11 września 2001 r., władzę przejął

znakomity i jednoznacznie akceptowany Michael Bloomberg.
Z końcem 2007 roku przedstawił on – zatwierdzony bez
zastrzeżeń przez samorząd – epokowy plan regulacyjny
Manhattanu, tak zwany PLANYC2030, czyli plan dla New
York City, do zakończenia realizacji w roku 2030.
[12] Wystawa eksponowana jest  w sąsiadującym z daw-
nym WTC, World Financial Center (aut. Cesar Pelli).
[13] Tłumacząc dosłownie – gentryfikacja to uszlachetnie-
nie (ang. gentry – szlachta). Por. Jadach-Sepioło Aleksan-
dra, Gentryfikacja miast Problemy Rozwoju Miast. IRM. Kra-
ków 3/2007.
[14] Wieże były zaprojektowane przez Minoru Yamasaki,
otwarcie WTC odbyło się na przełomie lat 1971/1972.
[15] Pojawiłby się współczesny wyraz stanowiący silny kon-
trast wobec tradycyjnych pudełkowych drapaczy w stylu
Miesa van der Rohe jak Seagram, Lever House i oczywiście
WTC. Ale wartość ciągłości urbanistycznej byłaby utrzyma-
na.
[16] Patrz: W. Oleński, Nowe drapacze chmur w Warszawie
– zmiany krajobrazu kulturowego w warunkach wzrostu skali
zabudowy. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsa-
mość miasta w dobie globalizacji”, Politechnika Poznań-
ska, Poznań 2008.
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DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE W PRZESTRZENI MIASTA –
O FORMIE, KONTEKŚCIE, UŻYTECZNOŚCI

ARCHITECTURAL WORK IN THE CITY SPACE – ABOUT FORM,
CONTEXT, FUNCTION

Forma dzieła architektonicznego, kontekst przestrzenny miasta, funkcja rzeczy architektonicznej stanowią
dziś odrębne kategorie, których wpływ na siebie jest ograniczony lub nie istnieje. Znaczenia nabrało miejsce
w mieście, które może domagać się architektonicznej formy. Natomiast funkcja rzeczy przybiera postać
wręcz uniwersalną.

Słowa kluczowe: architektura, przestrzeń, forma-kontekst-funkcja

The form of architectural work, spatial context of city, function of architectural object establish today different
categories. Their influence on each other is limited or even doesn’t exist at all. Place in the city that requires
architectural form gained importance, while function of the thing actually becomes universal.

Key words: architecture, space, form-context-function

Przestrzeń. Istotą tego, co materialne jest stwo-
rzenie przestrzeni, czyli czegoś, co niematerialne.
Przestrzeń jest duszą tego, co materialne. – Przestrzeń
jest tworzywem tego, co niematerialne. – powiedział
Johannes Itten (Bauhaus, 1918). Są wciąż architek-
ci, którzy wierzą, że architektura to jest sztuka kształ-
towania przestrzeni.

Pragnienie architekta, zgodne być może z od-
czuciami i potrzebami mieszkańca miasta i podróż-
nika – pragnienie uporządkowanej przestrzeni mia-
sta – na skutek bezradności twórców (i decydentów),
zamienia się zazwyczaj w nostalgię za przeszłością

miasta, którego sens przestrzeni wynikał z kształtu
„ulicy”, „placu”, „budowli”..., skomponowanej według
reguł, lub skorygowanych pozytywnie przez czas.

Miasto. Lecz przemierzając miasto mieszkaniec
zazwyczaj dąży do celu z rzadka zwracając uwagę
na rzeczy zbudowane. Ważnym otoczeniem jest wte-
dy droga, którą należy pokonać, by dotrzeć do skle-
pu, kawiarni lub supermarketu, wyznaczona partera-
mi domów, wystawami sklepów, oknami kawiarni lub
ścianami supermarketów. Wtedy nawet, gdy drogę
do celu przemierzamy wielokrotnie, same rzeczy ar-

* Kozłowski Dariusz, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Archiyektury, Instytut Projektowania Archi-
tektonicznego.
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chitektoniczne pozostają niezauważalne albo niewi-
dzialne.

W sytuacjach szczególnych podróżnik przemie-
rza dystans dzielący go od gmachu muzeum, kate-
dry czy... Centrum Mercedesa – oglądanie budowli
wydaje się być wtedy wpisane w cel wyprawy, a te
rzeczy architektoniczne są widoczne. Szukamy wte-
dy w mieście miejsc szczególnych, zwracając uwa-
gę na dzieła architektury, rzeczy wyraziste, na archi-
tekturę niezwykłą, zadziwiającą nowością, na dzieła
przepełnione pychą wiary we własną doskonałość,
i spełniające oczekiwania widzów.

Kontekst. Giuseppe Samoná ogłosił, iż aby do-
trzeć do istoty projektowanej formy architektonicznej
należy określić  motywacje urbanistyczne, cechy mia-
sta możliwe do przeanalizowania i zapisania. Tak to
w sposób jasny i elegancki badacz z Italii wyraził
hołd dla roli kontekstu przestrzennego miasta dla
kolejnej architektury, w rolę w którą chętnie wierzy-
my. Mimo że czasy, kiedy miarą doskonałości była
spójność rzeczy zbudowanej z jej otoczeniem wy-
dają się przeszłością, a wiara w możliwość istnienia
takiej sytuacji dziś należy do idealistów, wyznawców
porządku urbanistycznego. A jednak wszyscy archi-
tekci, łącznie ze sceptykami, przebywają w niewoli
koncepcji kontekstu jako pierwszego i podstawowej
wytycznej do projektowania miasta i architektury.
Tam, gdzie owo miasto posiada choć ślad jakichkol-
wiek właściwości pozwalających na ustalenie drogo-
wskazów motywacji.

Poza kontekstem. W pobliżu centrum Grazu zbu-
dowano Kunsthaus, rodzaj galerii, muzeum, słowem
miejsca ekspozycji sztuki. Jest to jeden z wielu przy-
kładów, kiedy to w miastach europejskich powstają
okazałe budowle, o wielkości stosownej do miejskie-
go terytorium – dzieła architektury, które spełniając
funkcje kulturotwórcze w zamierzeniu stają się sym-
bolem miasta i znakiem miejsca. Podobnie jak w prze-

szłości katedry, zajmują miejsce w tkance miejs-
kiej nie bardzo dostrzegając otoczenie. Celem nad-
rzędnym twórcy i zleceniodawcy jest zdecydowa-
na oryginalność, budowane rzeczy architektoniczne
rozpychają się w przestrzeni, krzycząc – jaki jestem
wspaniały, i zazwyczaj taki jest ich odbiór przez
widza. Z rzadka owa oryginalność nie pozostaje
w sprzeczności z kontekstem przestrzennym, jak
obiekty z galerią sztuki współczesnej w Gronnin-
gen. Innym razem budowane na obrzeżu terenów
zabudowanych, ale przecież nie w „przestrzeni bez
właściwości” już bez obaw ogłaszają swoją wspa-
niałość – i wspaniałość miasta: w takiej sytuacji
zbudowano Audytorium w Tenerifie i taką pełni rolę
w mieście.

Poza kontekstem odnaleźć można także inne ob-
szary: przestrzeń zwyczajną – (Insel Hombroich),
przestrzeń nielubianą, zniszczoną – (z Muzeum Ślą-
skim), przestrzeń niewidzialną – (z jednostką miesz-
kaniową w Rimini), przestrzeń niedostrzeganą – (do-
wolne tanie osiedle z czasów PRL), przestrzeń odległą
– (z Audytorium w Tenerifie), przestrzeń mityczną
(z Drogą Czterech Bram Zmartwychwstańców w Kra-
kowie), przestrzeń bez właściwości ...

Przestrzeń bez właściwości, czyli „przestrzeń
pusta”. Tam, gdzie natrafia na trudności ustalenie
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 Zgroma-
dzenia xx. Zmartwychwstańców w Krakowie w prze-
strzeni bez właściwości, zamieniono ją w przestrzeń
mityczną posługując się pretekstem literackim zapi-
sanym w idei Drogi Czterech Bram. Dziś, za pretekst
formy monumentalnego Centrum Mercedesa w Stut-
tgarcie posłużył kształt silnika Wankla. Tak rozumia-
ny pretekst umożliwia przychylne zaakceptowanie
nowych kształtów i ich przyjazny odbiór przez widza,
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a twórcy dostarcza zabawy, i zapewnia spokój.
W przestrzeni bez właściwości architektura potrze-
buje – uzasadnienia, teorii, idei czy ideologii usprawie-
dliwiających poczynania twórcy we własnych oczach
i w oczach publiczności. Jeżeli jest to idea zrozu-
miała i akceptowana, poruszanie się w jej ramach,
w znacznej mierze, zwalnia od odpowiedzialności za
poczynania artystyczne. Wtedy uzupełniona pewnym
zasobem gotowych form estetycznych pozwala ar-
chitektowi, także innemu artyście, poruszać się w tym
świecie swobodnie, a z pewnością spokojnie. Jak to
pisze Umberto Eco w Głosach do Imienia Róży: za-
nim przystąpi się do opowiadania, trzeba skonstru-
ować sobie Świat urządzony w możliwie najdrobniej-
szych szczegółach; tak stworzony Świat sam dyktuje
dalszy ciąg opowiadania.

I tak za pretekst zbudowania Miasta Sztuki w San-
tiago posłużył plan starej części miasta, którego
wycinek przeniesiono na pobliskie wzgórza i zinter-
pretowano zgodnie w wolą twórcy. Inne „miasto”,
w przestrzeni odległej, na peryferiach Mediolanu, za-
projektował Antonio Monestiroli; cmentarz zreali-
zowano opierając się na klasycznych regułach, wg
wyobrażeń i preferencji osobistych wybitnego mo-
dernisty – bez posługiwania się pretekstami. Tak po-
stępował Le Corbusier projektując kaplicę pielgrzy-
mią Notre Dame du Haut w Ronchamp i klasztor La
Tourette, i  kościół Saint-Pierre w Rimini, zdając się
jedynie na własne przekonania.

Funkcja. Ongiś, w Sewilli budując pierwszą fa-
brykę cygar wzniesiono ją w formie rozległego pała-
cu; zapewne nikt wtedy nie wiedział, jak ma wyglą-
dać taka wytwórnia. Dziś w dawnej fabryce mieści
się sewilski uniwersytet.

Odwiedzając okazałą budowlę Centrum BMW
w Monachium, dzieła architektonicznego o wielkiej
kubaturze, ważnego z tego powodu, z powodu nie-
zwykłej formy i znaczenia autorów w świecie archi-
tektury, napotkać można tłum wizytujących obiekt.

Obiekt odwiedzają osoby indywidualne i ... grupy
zwiedzających. Wnętrze budowli przypomina jako
żywo „centrum handlowe”, o architekturze raczej ko-
mercyjnej odstając od jakości architektury budynku,
i taki jest nastrój i zachowanie publiczności. Rola in-
formacyjna centrum wydaje się mniej ważna, ważne
jest spędzanie tu wolnego czasu. Forma obiektu zwra-
ca na siebie uwagę i zachęca do odwiedzin. Teoria
Umberto Eco, iż architektura by być zrozumiała win-
na denotować swoją funkcję – zdezaktualizowała
się, straciło wiarygodność także ostrzeżenie, że no-
wość, abstrahując od własnego języka przestaje
być zrozumiała i zostaje odrzucona przez społeczeń-
stwo.  Wydaje się, że funkcja dzieła architektonicz-
nego w coraz mniejszym stopniu znajduje zależność
w obszarze formy: architektura w mieście, niezależ-
nie od przeznaczenia, pełni rolę miejsca spędzania
czasu wolnego. Czy to jest powód, że muzeum, ga-
leria sztuki,  budowla audytoryjna, konferencyjna,
opera, obiekt religijny i inne obiekty użyteczności
publicznej, których funkcji nie sposób przewidzieć ...
wszystkie upodobniają się do siebie przybierając
znaczenie i kształt umożliwiający pełnienie roli – cen-
trum komercyjnego. Każdy z takich obiektów mógł-
by bez wysiłku przyjąć inne szczególne przeznacze-
nie. Twierdzenie, że forma podąża za funkcją nigdy
nie było pewnikiem; dziś w dobie nadrzędnej potrze-
by oryginalności architektury, wydaje się, że zupeł-
nie się zdezaktualizowało.

Forma. Miasto jest jednak zbiorem form architek-
tonicznych – widzialnych lub niedostrzegalnych. Cała
reszta, która składa się na miasto, to tylko nietrwałe
i przemijające produkty cywilizacji technicznej oraz
wytwory ludzkich uczuć i wyobraźni. Otoczenie, kon-
tekst urbanistyczny, przybrał rolę co najwyżej pre-
tekstu architektonicznego. Wciąż potwierdzana jest
rola wyobraźni twórczej architekta jako najważniej-
szy czynnik sprawczy, w sytuacji gdy to miejsce szu-
ka formy, a – forma szuka funkcji.
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Przypadkiem, który jest tematem tego tekstu sta-
ła się ekspozycja w pawilonie polskim na Biennale
Architektury w Wenecji w 2008 nosząca tytuł „Hotel
Polonia”. Jest to wypowiedź, którą można zaklasyfi-
kować jako formę krytyki architektonicznej.

Krytyka architektury jest określana jako działal-
ność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu
i interpretacji dzieł literackich i ogólnie architektury.
Krytyka z założenia nie jest wyrazem metody nauko-
wo-badawczej, lecz przekonań ideowo-artystycznych.

Mimo to możliwe jest weryfikowanie jej rezulta-
tów za pomocą metod badawczych. Pozwala to na
stawianie hipotez opartych na rozumowaniu logicz-
nym, które jest warunkiem każdej metody. Pozwala
stawiać tezy, które mogą być obalone przez falsyfi-
kację a dopóki nie zostanie ona przeprowadzona
powinny być uważane za prawdziwe. Krytyczne po-
dejście do rzeczywistości pozwala na objęcie peł-
niejszego zakresu rzeczywistości niż przy użyciu spe-
cjalistycznych metod badawczych ograniczonych

* Królikowski Jeremi T., dr hab. inż. arch., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu, Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu.
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przede wszystkim ich aktualnością. Mogą to być je-
dynie pozory.

Zaprezentowana w Wenecji analiza krytycznego
podejścia do współczesnej architektury w Polsce
została w tym tekście przebadana metodami feno-
menologii i semiologii. Głównym założeniem było
ujęcie całości tego fenomenu abstrahując od nagro-
dy, która zaciemnia obiektywność spojrzenia, a tak-
że badanie pól znaczeniowych. Ze względu na obję-
tość przedstawione są tutaj tylko zwięzłe rezultaty
badań.

Już od dłuższego czasu, a szczególnie dziś, wie-
lu architektów przestało widzieć miasto. Istnieje uza-
sadniony pogląd, że architektura odwraca się od
miasta. Wydziera fragmenty tkanki, by na niej paso-
żytować. Najśmielsze dzieła architektury ożywiały
przestrzeń miasta, kreowały jego krajobraz, panora-
my, widoki, tworzyły dominanty. Znajdowały relacje
z otoczeniem nawet przekraczając dotychczas ist-
niejące zasady. Najbardziej dramatyczne zmiany do-
konują się nie przez realizacje lecz poprzez korupcję
świadomości i wyobraźni.

Ostatnio ogłoszono wielki sukces. Pawilon polski
na Biennale w Wenecji uzyskał nagrodę Złotego Lwa
za ekspozycję zatytułowaną „Hotel Polonia”. Nicolas
Grospierre sfotografował sześć zbudowanych w Pol-
sce obiektów, które wybrali kuratorzy Grzegorz Pią-
tek i Jarosław Trybuś. Pięć z nich to budynki war-
szawskie: Biblioteka UW na Powiślu, strzeżone Ma-
rina Mokotów, biurowce Metropolitan na pl. Piłsud-
skiego, Rondo 1 przy rondzie ONZ oraz Terminal 2
lotniska Okęcie.  Szóstym obiektem jest sanktuarium
w Licheniu. Budynki może nie najlepsze, ale najbar-
dziej reprezentatywne dla naszych czasów – tłuma-
czy Grzegorz Piątek. – Pokazujemy, jak wyglądają
dziś i jak mogą wyglądać w przyszłości. Zastanawia-
my się, co może stać się np. z monumentalnym BUW-
em, kiedy wszystkie książki zostaną zdigitalizowane?
Albo z Metropolitanem, gdy zmieni się model pracy
biurowej? Czy Marina Mokotów otworzy kiedyś bra-

my, czy wręcz przeciwnie – zbuduje jeszcze większe
zasieki? Nie opieramy się na żadnych badaniach na-
ukowych, snujemy śmiałe, niczym nieskrępowane
wizje – dodaje [1]. O stworzenie tych wizji kuratorzy
polskiego pawilonu poprosili Kobasa Laksę, artystę
znanego z monumentalnych futurystycznych kolaży
przedstawiających posklejaną z różnych dziwnych
elementów Warszawę. W Wenecji zamienił on biuro-
wiec Rondo 1 w kolumbarium, Licheń w park wod-
ny, BUW w centrum handlowe, a Metropolitan w wię-
zienie. – To oczywiście prowokacja, ale może dzięki
niej uda nam się spuścić trochę powietrza z tych mo-
numentalnych budynków i wywołać dyskusję o archi-
tekturze, która w dzisiejszych czasach nie może być
tak sztywna. Architekci muszą brać pod uwagę zmie-
niające się warunki społeczne i ekonomiczne –  mówił
w wywiadzie Jarosław Trybuś [2].

Autorzy tej ekspozycji nie wzięli pod uwagę pod-
stawowych dla architektury warunków czyli warun-
ków przestrzennych.

1. Biblioteka UW. Fotografia nie zniszczyła malar-
stwa, a film nie spowodował zaniku teatru, telewizja
zachwiała egzystencją kin, ale nie doprowadziła do
całkowitego ich zamknięcia. Zbiory starodruków są
niezwykle cenne, a możliwość obcowania z książką
wydrukowaną na papierze nie będzie zapewne tak
powszechna jak dzisiaj, ale ze względu na rzadkość
może być bardzo pożądana. Biblioteka poza funkcją
dostępu do książek pełni niesłychanie istotną rolę
jako miejsce spotkania. Często chodzi się do biblio-
teki, by kogoś spotkać bądź zobaczyć. Tego przy
Internecie nie można zrobić. Porównując z innymi
bibliotekami, nawet warszawskimi, BUW ma silę przy-
ciągania nie tylko ze względu na wiedzę zawartą
w książkach, lecz także ze względu na swoją prze-
strzeń tworzącą niezwykle sugestywną tożsamość
miejsca. Architektura BUW przekracza tradycyjne
rozumienie budynku. Jest architekturą tworzącą kra-
jobraz nie tylko w ogrodach wchodzących na dach
lecz również tworzy krajobraz wnętrza.
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2. Marina Mokotów. Nie należę do fanów te-
go osiedla i tej architektury. Słyszałem kilka razy, iż
w przeciągu kilku, kilkunastu lat zespół ten zamieni
się w slumsy. Warto jednak przyjrzeć się transforma-
cjom, jakie dokonują się w zespołach mieszkanio-
wych zwanych blokowiskami. Można przypuszczać,
iż fakt zainwestowania prywatnych pieniędzy sprawi,
iż miejsce to nie będzie zdegradowane, lecz ulegnie
transformacji pozytywnej.

3. Metropolitan. Więzienie w tym biurowcu igno-
ruje zupełnie jego położenie przy najważniejszym
placu stolicy Polski. Powstaje pytanie jak wielkie
zmiany musiały zajść w strukturze miasta, by w tym
miejscu zlokalizować więzienie. Autorzy ekspozycji
nie zastanawiają się nad najprostszym rozwiązaniem
polegającym na rozebraniu budynku, stworzeniu
przestrzeni publicznej, zasianiu trawy czy zboża, urzą-
dzenia parku, posadzeniu lasu.

4. Rondo 1. Największe dzieła architektury świa-
towej, jakimi są piramidy, mówią o śmierci i zmar-
twychwstaniu. Propozycje Piątka i Trybusia trywiali-
zują jeden z najważniejszych momentów ludzkiej
egzystencji poprzez przedstawienie cmentarza jako
śmietnika. Studiując historię architektury amerykań-
skiej można stwierdzić jak wiele biurowców wybitych
architektów zostało rozebranych, jak choćby Franka
Lloyda Wrighta. Dzięki wymianie obiektów dzieł ar-
chitektury w przestrzeni miasta,  chicagowski Art In-
stiute  ma bardzo bogate zbiory znakomitych detali
architektonicznych.

5. Terminal 2. Nie wszystko można zrzucać na
karb młodości nie znającej historii architektury. Pią-
tek i Trybuś aspirując do narzucania swoich poglą-
dów powinni jednak znać na tyle historię najnowszą,
że poprzedni terminal istniejący w miejscu, w którym
powstał terminal 1 uważany za wybitne dzieło archi-
tektury modernistycznej został po prostu rozebrany
pomimo wielu  protestów [3]. Lotnisko jest przede
wszystkim funkcją, a w tym przypadku bardziej niż
w innych architektura idzie za nią. Wielkie dzieła zda-

rzają się lecz powstają z wielkiej wyobraźni jednak
nie jest to ten przypadek. Po Terminalu 2 sądzę, nikt
by nie płakał. Bardziej opłacałoby się całkowicie ro-
zebrać ten budynek niż go adaptować w jakikolwiek
sposób. Autorzy wmawiają, że dziś jest to symbol
pogoni za Europą, za globalnym standardem. Ci,
którzy z tego terminalu korzystają znają standardy
europejskie i światowe.

6. Sanktuarium w Licheniu. Woda w przedziwny
sposób związana jest z obiektami sakralnymi. Za-
mieniano je często na stajnie, magazyny, fabryki.
Patrząc na akwapark w licheńskim sanktuarium nie
sposób przywołać basenu, który powstał na miejscu
po zburzonym przez bolszewików soborze Chrystu-
sa Zbawiciela w Moskwie czy zamienionej przez hi-
tlerowców na pływalnię synagogi w Poznaniu. Pa-
trząc na fenomen licheńskiej bazyliki nie można nie
wiedzieć, że powstała ona jako wynik wielkiego zało-
żenia składającego się z wielu obiektów o okre-
ślonym charakterze zwanym stylem licheńskim [4].
Mówiąc o kontekście nie należy zapominać, iż po-
mimo niemiejskiego położenia energia przyciąga-
nia może doprowadzić do przekształcenia Lichenia
w miasto. Zakładając trend laicyzacji nie dostrzeżo-
no innego trendu – rozprzestrzeniania się zasięgu
religijności islamskiej.

Powyższe analizy odwołują się do podstawowych
skojarzeń i odniesień, jednak nawet tak prosta analiza
nie została dokonana przez autorów polskiego pawi-
lonu w Wenecji. Powierzchowność spojrzenia jest nie
tylko ich udziałem, lecz także udziałem jury. Jest to
bardzo przykre, że grono osób wydających werdykt
ma tak niski poziom wrażliwości estetycznej. Propo-
zycje Piątka i Trybusia są kiczowate, a ich forma świad-
czy o ubóstwie języka wyrazu artystycznego, kryjące-
go się pod pozorami ekspresji [5]. Jednostronność,
brak szerszego spojrzenia świadczy o tym, że pod
rozmydloną i pozornie naiwną formą, kryją się dobrze
zakamuflowane tendencje totalitarne prowadzące do
dokładnie zaplanowanej przyszłości.
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Wniosek jest jeszcze jeden. Nie trzeba się wiele
wysilać, aby zdobyć Złotego Lwa w Wenecji. Często
brak sukcesów wynika z nadmiernego wysiłku.

W konkluzji należy stwierdzić:
1. Błędne jest założenie autorów, iż projektanci

nie myślą co się stanie z ich obiektami. Przemiany
funkcji są udziałem najwybitniejszych dzieł od tysiąc-
leci. Dziś poczucie zmienności i ograniczeń czasu,
w których istnieje budynek jest trwałym elementem
świadomości społecznej.

2. Jednostronność obscenicznych rozwiązań jest
żenująca. Można i należy kreować wiele scenariuszy
przyszłości, z których żaden się nie spełni. Będą one
bardziej twórcze i inspirujące niż jednoznaczność
weneckich propozycji Piątka i Trybusia. Jednoznacz-
ność jest przyczyną, dla której tę prezentację można
zakwalifikować jako zwyczajny kicz.

3. Tym propozycjom brak przestrzenności. Są to
rozwiązania antyarchitektoniczne. Negują istnienie
kontekstu miasta czy krajobrazu. Nawet go nie igno-
rują. Ignorowanie oznacza świadomość istnienia cze-
goś. Nie przeciwstawiają się. Przeciwstawianie ozna-
cza aktywne relacje, próbę dominacji, przestrzeni
walki. Tym bardziej nie wchodzą w dialog, który two-
rzy przestrzeń racji i argumentów.

4. Negując istnienie kontekstu, miasta, przestrze-
ni, znaku, Piątek i Trybuś wchodzą w stan nicości
odrzucający możliwość definiowania przestrzeni ar-
chitektonicznej.

 Architektura pojawia się tam, gdzie można coś
gloryfikować mówił Ludwig Wittgenstein [6]. Kogo tu
chwalić? W wielu wywiadach Grzegorz Piątek twier-
dzi, że najważniejsza jest prowokacja [7]. W słow-
niku prowokacja jest określeniem opisującym uzyska-
nie informacji lub wymuszenie zachowania ofiary przez
podstępne i celowe działanie osoby trzeciej. W psy-
chologii prowokacja jest świadomym wymuszeniem
określonych zachowań, reakcji lub działań, często
agresywnych i nagłych, poprzez oddziaływanie na

psychikę, niekoniecznie zgodne z ideologiami lub
obranymi przez daną osobę zasadami [8]. Prowoka-
cja wykorzystuje techniki manipulacji. Unicestwia
podstawowe pojęcia architektury, które trudno defi-
niowalne wymagały wielu wysiłków nagle stają się
nieważne. Można pominąć tę wystawę milczeniem
bowiem czy należy do dziedziny architektury? Nie
należy ale usiłuje manipulować jej pojęciami. Jeśli
krytyk sztuki oznajmia: (…) Lenin nie miał racji, upie-
rając się, że najważniejszą ze sztuk jest kino. Jest nią
architektura (…) [9] architekt może być zadowolony,
jednak gdy  czyta w tym samym tekście, że powsta-
jąca dziś w Polsce architektura narzuca modele spo-
łeczne, a polska ekspozycja na 11. Międzynarodo-
wym Biennale Architektury w Wenecji jest polemiką
z tymi modelami, można tylko zamyślić się nad
sprawczą mocą dzieła architektury.

Odnosząc się do pytań o rolę idei dzieła architek-
tonicznego w przestrzeni współczesnego miasta,
kontekstu przestrzeni współczesnego miasta wobec
dzieła architektonicznego i o użyteczność dzieła ar-
chitektonicznego dla przestrzeni współczesnego mia-
sta trzeba stwierdzić co następuje:

1. Autorzy weneckiej ekspozycji w polskim Bien-
nale posłużyli się płaskimi scenariuszami podobny-
mi do futurologii modnej także w architekturze i my-
śleniu o mieście na przełomie lat 60. i 70. XX wieku.
Futurologia odgrywała wówczas rolę nauki o przy-
szłości. Książki, które opisywały świat w roku 2000,
projekty pokazujące miasta i mieszkania przyszłości
są w większości dzisiaj zapomnianą makulaturą. To
czego dotknęli najbardziej to idea świętości miejsca
i formy. Architektura powstaje w miejscu mającym
swoistą energię lub ją w tym miejscu uzupełnia czy
wręcz tworzy. Energia ma otaczające ją pole – krajo-
braz czy miasto. W mieście tworzy z innymi obiekta-
mi sieć. Świętość formy odnosi się nie tylko do form
sakralnych, lecz oznacza nienaruszalność opierającą
się nie tyko na trwaniu lecz także na odnawianiu nie
wykluczającym choć nie zakładającym modyfikacji.
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Upływ czasu ujawnia wiele warstw znaczeniowych
dzieła, a tak stosowana futurologia jest daleko idą-
cym redukcjonizmem.

2. Kontekst przestrzeni kontekstu przestrzeni współ-
czesnego miasta wobec dzieła architektonicznego jest
nieraz i często kwestionowany. Dzieło architektury nie
istnieje bez kontekstu nawet gdy się od niego odwra-
ca jak Złote Tarasy z Warszawy. Wewnętrzne i czę-
ściowo zewnętrzne życie tego obiektu zapewnione
jest dzięki położeniu w śródmieściu obok Dworca Cen-
tralnego. Radykalne unicestwienie kontekstu w oma-
wianej ekspozycji pokazuje charakterystyczną cechę
współczesnej świadomości deweloperskej ogranicza-
jącej widzenie do własnej działki, widzenie które abs-
trahuje od sekwencji widokowych spektaklu przestrze-
ni miejskiej – prowadzenia, zamknięcia, zatrzymania,
otwarcia, wyprowadzenia, oddziaływania dominant,
punktów charakterystycznych, bliskich i dalekich wi-
doków, definiowania granic i obszarów. Poszcze-
gólne interpretacje przypominają reklamę nierucho-
mości mającą jednoznaczny, najczęściej modny ide-
ologiczne przekaz ekologiczny, tutaj zaś jest to prze-
kaz anachronicznie turpistyczny.

3. Użyteczność dzieła architektonicznego dla
przestrzeni współczesnego miasta nie ogranicza się

do funkcji utylitarnej. Prawdziwa architektura jest zna-
kiem w przestrzeni miasta i jest czytana w kontek-
ście innych mniej lub bardziej wyraźnych znaków.
Omawiany przypadek kreuje pod względem znacze-
niowym przestrzeń rozmytą. Wszystkie formy, które
cokolwiek przypominają są wypróżnione z jakichkol-
wiek znaczeń i odniesień.

Najstarszy hieroglif egipski o kształcie krzyża
wpisanego w koło oznacza miasto jako obwiedzione
murami miejsce spotkania. Architektura także tworzy
się dzięki spotkaniu się ludzi i dla spotkania się. Lu-
dzie przedstawieni w polskiej ekspozycji na 11. Mię-
dzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji peł-
nią rolę gadżetów. Nagroda spowodowała euforię.
Euforia zamyka możliwość analitycznego spojrzenia.
Badając z punktu widzenia semiotyki pragmatykę
znaku czyli relacje pomiędzy znakiem a odbiorcą
[10], można stwierdzić, że pojrzenie bez zachwytu
doprowadza do konstatacji jeszcze innej możliwości
relacji pomiędzy tą ekspozycja a widzem. Jest nią
przerażenie i wstręt. Dlaczego więc o tym pisać. Do
napisania tego tekstu zachęciły mnie miedzy innymi
słowa Tomasza Mertona: Jest też zdrowa reakcja na
złą sztukę: odrzucić ją. Zamiast biernie przyjmować,
nauczmy się aktywnie pozbywać się jej [11].

PRZYPISY

[1] Gazeta Stołeczna, 14.09.2008.
[2] Ibidem.
[3] Autorzy projektu międzynarodowego portu lotniczego
na Okęciu w Warszawie.: Jan Dobrowolski, (ur. 1920) i Kry-
styna Król-Dobrowolska (ur. 1924) małżeństwo architektów;
wspólne projekty obiektów związanych z komunikacją lot-
niczą i samochodową. Zaprojektowany i zrealizowany przez
nich terminal istniał od lat 60. do lat 90. XX wieku.
[4] Por. „Golgota Świętokrzyska”, „Arche” vol. 7, 1994.
[5] Pełna dowolność przy ograniczonym repertuarze form
i znaczeń świadczy o rozwolnieniu wyobraźni autorów.

[6] Wg Ch. Norberg-Schulz, Architektura jako obraz świata,
Arche, vol 2, 1991.
[7] „Najważniejsza jest prowokacja” z Grzegorzem Piątkiem
rozmawia Malwina Wapińska, Dziennik 16.09.2008, s. 21.
[8] http://pl.wikipedia.org/wiki/Prowokacja
[9] S. Szabłowski, Budynki stały się grobem architektury,
Dziennik 16.09.2008, s. 20–21.
[10] por. J. T. Królikowski, Elementy semiotyczne dzieła ar-
chitektury, Studia semiotyczne VII, Ossolineum, 1978.
[11] T. Merton, Sztuka sakralna a życie duchowe; T. Merton,
Szukanie Boga, Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych, Kra-
ków 1988, s. 316.



95

Konrad Kucza-Kuczyński*

MIASTO UJARZMIONE – WARSZAWA 2008

MASTERED CITY – WARSAW 2008

Współczesne miasto zaczyna się wymykać pojęciom piękna i brzydoty. Warszawa jako miasto w tradycyj-
nym, europejskim znaczeniu tego pojęcia została zniszczona. Jednym ze schematów współczesnego roz-
woju miasta jest przypadkowe wypełnianie go budynkami-przedmiotami jako indywidualnymi znakami. Dro-
ga po nowej Warszawie 2008 i szukanie zamiast harmonijnego, uładzonego miasta, przynajmniej
pojedynczych, indywidualnych obiektów-przedmiotów, nie jest łatwa.

Słowa kluczowe: miasto, Warszawa, miejsce

Contemporary city is eluding conceptions of beauty and ugliness. Warsaw as a city in traditional, European
meaning of this notion has been destroyed. One of the schemes of contemporary city’s development is to fill
it with buildings-objects understood as individual signs. The way through new Warsaw 2008 while searching
for instead of the harmonious, ordered city at least single, individual objects is not simple.

Keywords: city, Warsaw, place

Miasto bywało  piękne lub brzydkie, często pięk-
ne i brzydkie równocześnie. Współczesne miasto za-
czyna się wymykać tym pojęciom. Zaczynamy uspra-
wiedliwiać jego nową twarz. Harmonijne kiedyś, nawet
przy narastaniu, fakty zdarzeń architektonicznych zo-
stały zastąpione komercyjnym przypadkiem. Miejsce
jest wypierane nie-miejscem. Stałość elementów kry-
stalizujących usunięta została przez postmoderni-
styczne płynność, falowanie, bycie zawsze w drodze,
w ruchu. W dogłębnej analizie miasta ponowocze-
snego:  post-polis i jego szans utrzymania tożsamo-
ści. Ewa Rewers próbuje wytłumaczyć jego nowy
czas przez pojęcie-idee ekstazy i ironii: czyli twarzy
baroku i twarzy postmodernistycznej swobody [1].

Czy taka teoria wystarcza do jego akceptacji, skoro
przestało się mówić o duchu miejsca?

Pozytywnie prowokacyjne pytania organizatorów
konferencji zmuszają do deklaracji. Nie w ramach
konferencyjnej Gry, ale personalnego przeżywania
miast, świadomy wiedzy  o jego nowej twarzy, opo-
wiadam się po stronie nostalgicznych wyznawców
potrzeby porządku urbanistycznego. To jakby zapisa-
nie się do nieistniejącego  Klubu Konserwatywnych
Architektów; ekskluzywnego jednak w środku szumów
post-polis. Jestem więc za tradycyjnym dodawaniem
nowych zdarzeń-obiektów do miasta, do Warszawy.

Dlaczego jestem przeciw? To przecież aż niebez-
pieczne w kontakcie z generacjami czującymi się wła-

* Kucza-Kuczyński Konrad, prof. zw. dr hab. inż. arch., Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Katedra Podstaw
Kształtowania Architektonicznego.
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śnie najlepiej na granicach bezładu realnej prze-
strzeni ginącego starego miasta i płynnej, wirtualnej
przestrzeni nowego. Próba dowodu nie jest łatwa
w momencie, gdy pojęcia nostalgii, romantyzmu, wy-
ciszenia, refleksji, tak wiążące się z tradycyjnymi ele-
mentami miasta, są coraz trudniejsze w realizowaniu
naszego miejskiego życia. „Naszego”, bo dopiero
od 2006 roku w świecie mieszkańców miast jest wię-
cej niż mieszkańców wsi [2].

Cywilizacja Europy jest cywilizacją miast pisał jesz-
cze kilka lat temu Stanisław Grzybowski, i dalej: praw-
dziwe granice Europy są tam, gdzie sięgają wpływy
miejskiej kultury [3]. Pisał za Benevolo, za Herber-
tem, za Toporowem i Calvino, pisał o trzynastu mia-
stach „łatwych”, bo pięknych pięknem włoskiej prze-
szłości. Wśród nich miasta, które każdy sam wybierze
jako modele przyjaźni człowieka z miastem. Ja wy-
biorę  z nich Asyż, Wenecję, Lukkę, nawet trudne
Palermo. Dodam Paryż, Orange, Barcelonę, Toledo,
Brugię, Wilno, Kraków i mały Kazimierz Dolny. To też
demokratyczne prawo wyboru rodzaju przyjaźni.
I nawet miejsca w ramach coraz mniej licznych  po-
zytywów globalizacji. Bo w dyskursie o nim jest i myśl:
topografia duchowa miejsc jest ponad czasem (…)
Raz doznana duchowa treść Wenecji pozostaje na
zawsze w duszy [4].

Widać więc, że o ile zmieniło się w ciągu ostat-
niego półwiecza rozumienie przestrzeni, bo od gie-
dionowskiej  czasoprzestrzeni do współczesnej  płyn-
nej przestrzeni, to jednak nie zmieniło się zmysłowe,
rzeczywiste odczuwanie miejsca jako tej części prze-
strzeni, która jest przyjazna człowiekowi i to przez
jego własne – tak jak to wyjaśnia zawsze Eliade –
ludzkie działanie. Miasto rzeczywiście daje najlepsze
dowody takiego sprawdzianu miejsca. I to zarówno
w skali jego całości – jeśli takowa istnieje – jak i miej-
sca ograniczonego do budynku, fragmentu ulicy, pla-
cu, nadbrzeża, skweru, skrajnie: określonego kadru
spojrzenia jak z Placu Kawalerów Maltańskich. Miej-
sce to ciągle stolik w cafe „Bonaparte” z widokiem

na St. Germain-de-Pres i ławki w cieniu drzew na
Place Dauphine, to magiczna strefa krakowskiego
„Dymu” i bar amerykański pod wieżą zegarową na
weneckiej Piazza. Każdy z nas  znajduje swoje  miej-
sca. To za to kochamy miasta. Elżbieta Wolicka
powie za Heideggerem: przestrzenie otrzymują swo-
ją istotę od miejsc, a nie od „przestrzeni” [5]. Czy
wszystkie?

Warszawa przez ostatnie kilkanaście lat została
zniszczona: jako Miasto w tradycyjnym, europejskim
znaczeniu tego pojęcia, tak jak to widział Leonardo
Benevolo: potrzeba zachowania kamiennych krajobra-
zów, które ukształtowała przeszłość, jest silniejsza niż
jakiekolwiek inne potrzeby „kulturowe” i wyrasta z ko-
nieczności odnalezienia związków z otoczeniem od któ-
rego się oddalamy [6]. Zniszczeniu uległa Warszawa
jako pewna koncepcja miasta-miejsca. Jeszcze wcze-
śniej zaczęła się ukryta destrukcja miasta. Zakochany
w starej Warszawie Jerzy Majewski pisze: można było
odbudować Warszawę w innym, bardziej ludzkim
kształcie, że miałaby ona więcej niż dziś sympatycz-
nych zaułków, odgrywających rolę łącznika między
tradycją przedwojennej Warszawy a jej współczesnym
nowym obliczem [7]. Ta odważna teza wiąże się z ku-
lisami działania pewnych grup w zasłużonym dla od-
budowy stolicy  BOS-ie.  Polityczny znak PKiN był
bolesny, bo obcy, ale na swój sposób jeszcze konse-
kwentny. Przyznaje to Andrzej Gawlikowski pisząc
o białych plamach na mapie aktywności społecznej:
należy oddać honor kompletności zamierzenia projek-
towego w którym zrozumienie powiązań budynku z ota-
czającą go przestrzenią publiczną, znalazło radykalny
wyraz [8].  Można było równie konsekwentnie, nawet
bez wyburzenia, osłabić jego oddziaływanie prze-
strzenne: ale to on był sercem miasta. Wieczorem pu-
stoszał całkowicie i zamykano go na klucz, odłączając
w ten sposób serce miasta od reszty organizmu [9]
pisała z sarkastyczną emocją Małgorzata Tulli w swej
pracy będącej najlepszym dowodem współczesnej pa-
tologii nowych budynków i miejsc stolicy.
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„Miasto nieujarzmione” przez hitlerowców, zosta-
ło zniszczone przez ostatnich kilkanaście lat. Z reszt-
kami przeszłości i miasta z twarzą uporał się komer-
cyjny rynek po 1989 roku,  zbyt wolny, bo bez kontroli
urbanistycznego prawa cywilizowanej Europy.

Zgodne z jednym z możliwych – pozornie optymi-
stycznych – schematów współczesnego rozwoju mia-
sta jest przypadkowe wypełnianie go budynkami-przed-
miotami jako indywidualnymi znakami; tymi ironicznymi
– to Piramida Louvre’u i Forum 2004 Herzoga/de Meu-
ron w Barcelonie, i ekstatycznymi – londyński ratusz
miejski Fostera i New Guggenheim Museum w Bilbao
[10]. To one, jeśli są dobrej jakości, mogą tworzyć wokół
siebie strefę pozytywnego społecznie oddziaływania,
a przez to nowe, przyjazne miejsce. To typ obrony roli
zabytkowego już  Centrum Pompidou, wspomnianego
budynku Gehry’go w Bilbao, L’Arche na Defense czy
apartamentowca Calatravy w Malmoe. Rewers posu-
wa się dalej w optymizmie post-polis: obie strategie –
ironiczna i ekstatyczna – „energetyzują” wszakże prze-
strzeń miasta, wypierając z niej bezruch, nudę i oczywi-
stość [11].

Droga po nowej Warszawie 2008 i szukanie za-
miast harmonijnego, uładzonego miasta, przynaj-
mniej pojedynczych, indywidualnych obiektów-przed-
miotów, nie jest łatwa. Olga Tokarczuk w swoich
drogach biegunki po Europie, która zgodnie z tą filo-
zofią wędruje po Europie by uniknąć zła – źle odbie-
ra Warszawę: samo miasto wydawało się jej niedoty-
kalne, zbyt duże i zbyt zimne (...) Prawdę mówiąc
wszystko ją tutaj odpychało [12].

Większość nowych miejskich zdarzeń nie „pro-
mieniuje”. To po części wina jakości architektury,
a przede wszystkim braku otwartości na rzeczywi-
stych mieszkańców. Nie czynią tego nawet sprawne
architektonicznie  nowe obiekty: ani znakomity  wie-
żowiec „Rondo I” autorstwa SOM, ani FOCUS, ani
Metropolitan,  ani nowe wysokie hotele  jak Intercon-
tinental. Tylko może BUW ze swoją wewnętrzną
uliczką  daje szansę żywego, przynajmniej studenc-

kiego miejsca.  Rolę nowych miejsc przejęły centra
handlowe: nijaka architektonicznie Arkadia czy ki-
czowate Złote Tarasy. Jednak są to miejsca tłumu
klientów, bez poszukiwanego nastroju indywidual-
nych i zapamiętywanych zaułków miasta. Nie można
więc porównywać  stołecznego rosnącego za zgodą
nas wszystkich arabskiego Manhattanu, z otwarto-
ścią pasaży i publiczną dostępnością parterów  han-
dlowych Nowego Jorku czy San Francisco. Działa-
nie warszawskie jest wręcz odwrotne: już nie tylko
na słynnym z banków Placu Wilsona zamiera życie,
ale i Marszałkowska  na krótkim odcinku między Ale-
jami, a Placem Konstytucji dostała w ostatnich la-
tach  w wątpliwym prezencie 9 lokali bankowych
w miejsce dawnych  sklepów  czy restauracji – jak to
było przed wojną.

Te prawdziwe miejsca stolicy pozostały bez
wsparcia nowych przedmiotów architektury. Odrzu-
cając z naszego spaceru „łatwe” historyczne rejony
Starego i Nowego Miasta, żyją  po staremu, a nawet
ożywiają się pierzeje Placu Trzech Krzyży, Foksal przy
Nowym Świecie, lokale na Sienkiewicza koło Fil-
harmonii czy fragmenty Placu Teatralnego wzdłuż
Wierzbowej. Nie wypada nie wspomnieć o nastro-
jach prawie undergroundowych miejsc młodzieży
warszawskiej. Trudne i niemodne jest przyznanie się
dzisiaj do chęci ochrony tożsamości miasta i jego
Miejsc. Ale przecież wiele miast z tego cywilizowane-
go obszaru Europy, miast historycznych, ale i auten-
tycznie żywotnych współcześnie, nie wyparło się,
a broni prawem i rozsądkiem architektów swego za-
pamiętywalnego portretu. Sztandarowo czyni to Paryż
– „miasto miast”, ale i Barcelona, Rzym, Budapeszt,
Praha, Stockholm, Bruksela, Zurych, Kopenhaga  czy
na swój twórczy sposób i Berlin.

Może jakąś jeszcze szansą są planowane muzea
warszawskie. Ostra dyskusja przy okazji projektu Ke-
reza dotyczyła przede wszystkim otwartości przyzie-
mia – jak w nowym nowojorskim MoMa. Ostatnie pa-
ryskie muzeum Nouvela Sztuki Azji i Pacyfiku jest
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dobrym dowodem na tworzenie otwartych miejsc
publicznych w oparciu o specjalny typ przestrzeni
muzealnej – tutaj nad Sekwaną: czarodziejskiego
ogrodu w środku miasta. Można więc i tak.

Kiedy i gdzie siądziemy przy warszawskiej kawie
w strefie nowego miejsca, tak jak na Rynku Głów-
nym, jak na St. Germain czy na Rambla? To są oczy-
wiste miejsca, które nie wymagają konferencyjnych
analiz. One są.

Zgadzam się tylko częściowo ze Sławomirem
Gzellem, który pisze: gdy komercjalizację przestrzeni

przeciwstawia się kompozycji urbanistycznej, to za-
wiera się w niej tęsknota urbanisty za urbanistyczną
utopią, w której pieniądze i piękno nie byłyby od sie-
bie uzależnione [13]. Nie zgadzam się jako zwykły
mieszkaniec Warszawy, którego nie interesują pie-
niądze, a właśnie piękno jako ich efekt.

Na razie więc jestem przeciw. Bezbronny wobec
znikającego miasta, uciekam raczej, na krótko lub
kiedyś na dłużej, do miejsc, które jeszcze „są”: do
Krakowa, Kazimierza Dolnego, Wenecji, Szydłowca
i Sandomierza, czasem, „na deser” – do Paryża…
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Pojęcie „dzieło” architektury należy zdefiniować od nowa, ponieważ jego znaczenie zostało zatarte poprzez
wymienne używanie z terminem „ikona”. Jest to efekt wpływu kultury masowej na architekturę, czego obja-
wem jest również działający system „star-architects” skutkujący intronizacją dzieł „wybitnych” poprzez akla-
mację w oparciu o mechanizmy rynkowe i stosowanie coraz dalej idącej literalności reprezentacji, wypiera-
jącej autentyczne wartości architektoniczne.
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The term „canonic work of architecture and/or architectural masterpiece” should be redefined, because its
meaning has been polluted by the interchangeably used term „icon”. This is the result of the influence of the
mass culture upon architecture, another symptom of which is the functioning of the „star-architects” system.
All this results in enthronement of so-called masterpieces by acclamation, on the basis of the market mecha-
nisms and literalness of representation, pushing out the authentic architectural values.
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Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius
Quod non imber edax non aquilo impotens
Possit dirvere aut innumerabilis

Annorum series et fuga temporum
Non omnis moriar multaque pars mei
Vitabit libitinam usque ego postera
Crescam laude recens dum capitolium (…).

Horacy, Ad Melpomenam (fragment)
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Problem zdefiniowania istoty i roli dzieła architek-
tonicznego w mieście wywołuje rozważania dotyczą-
ce: jakości w architekturze, zlokalizowanych w niej
wartości, sposobów jej odbioru oraz zasad i praktyki
jej oceny. Czy jednak „dzieło architektury” w epoce,
w której osoba i autorytet Mistrza zostały nieomal
zamienione na kreatora określonej Marki jest ciągle
wyznacznikiem wszelkich architektonicznych cnót
i wartości? Co ten termin teraz oznacza?

Czy opinie przenoszone w zglobalizowanym świe-
cie o architektach, których autorski podpis gwaran-
tuje sukces finansowy przedsięwzięcia, pomagają
w mnożeniu liczby dzieł (zrównanych tu dla jasności
wywodu z arcydziełami) czy stanowią przykład wul-
garyzacji architektury sprowadzonej do roli nie prze-
kaźnika wartości w dorobku kulturowym, a do słowo-
toku banalnej publicystyki [1]? Akcenty we współ-
czesnym dyskursie architektonicznym kładzione są
coraz mocniej na etyczną i społeczną rolę architek-
tury i takie jej wartości. Jest to bez wątpienia efekt
przesytu mediatyzacją naszej dyscypliny i protestu
co światlejszych jej analityków i twórców wobec dość
zaawansowanego wchłaniania jej do obszaru kultury
popularnej. Wchłaniania obserwowalnego nawet nie
poprzez jakość ostatecznego produktu – rozwój no-
wych technologii i materiałów pozwala na niezwykłe
i nierzadko bardzo wysublimowane efekty – a po-
przez stosowanie mechanizmów tej kultury w proce-
sie jej powstawania i jej oceny. Kategoria „star-archi-
tects”, do której pewnie wielu by się chciało zaliczać,
a niewielu może, architekturze widzianej z szerszej
perspektywy nie służy. Jeśli obserwować rozwój ar-
chitektury, mierząc go powstawaniem arcydzieł, to
ostatnie 20 lat pozwala na zauważenie w większości
co najwyżej ikon, dla których jednak wymusza się
podobną jak dla arcydzieł powszechną atencję. Two-
rzenie ikon często kończy się jednak w ślepej ulicz-
ce – dzieła w których szuka się jedynie efektów iko-
nicznych, a nie głębokich wartości, są prędko de-
tronizowane przez następców podejmujących, jak się

okazuje, ważniejsze dla danej chwili wątki i treści.
Czy architektom na tych arcydziełach naprawdę za-
leży, czy też zaspokajają się bardziej krótkotermi-
nową, ale dającą konkretne beneficja w doczesnym
życiu, popularnością? Cóż, jeśli budynek jest w isto-
cie arcydziełem, (...) nie może być unieważniony lub
zdegradowany na skutek pojwienia się nowych arcy-
dzieł, równie wspaniałych lub jeszcze okazalszych,
przy wykorzystaniu odmiennych, nowych środków wy-
razu (...) [2] niezależnie od szumu medialnego, który
taką kreację usiłuje wymusić. Czy jednak ikonom
należny jest cały wachlarz prerogatyw, należnych
prawdziwym arcydziełom? Słowem co wolno ikonie
a co arcydziełu? Tak postawione pytanie może przy-
nieść odpowiedź na relację dzieła i kontekstu we
wspólczesnym mieście. Odpowiedź będzie się mie-
ścić w aksjologii architektury, jak większość odpo-
wiedzi na ważne pytania dotyczące jej jakości. Ta
krótka refleksja, ograniczona bezwzględnymi wymo-
gami konferencji stanowić może jednak jedynie po-
czątek szerszych rozważań.

Sam termin arcydzieło, w sensie wspólczesnym,
został ukuty w Oświeceniu, jako ocena artefaktu bę-
dąca ugruntowaniem obecnego w nim wyrazu naj-
wyższej doskonałości. Arcydzieła tworzą trzon kultu-
ry narodowej i ponadhistoryczny fundament kultury
ogólnoludzkiej (…). Są klamrą spinającą świadomość
indywidualną w świadomość zbiorową. W nich ogni-
skuje się system wartości narodowych i uniwersal-
nych, zarówno estetycznych jak i pozaestetycznych.
Odgrywają rolę inspirującą i są kulminacyjnym punk-
tem odniesienia dla nowo kreowanych dzieł. Służą
zarówno jako wzorzec do naśladowania, kontynuacji,
jak i jako wskazania dla oryginalności następców. Są
podstawą nowatorskiego rewelacjonizmu w sztuce
(…) [3].

Pojęcie ikona z kolei ma różną pojemność, w za-
leżności od obszaru zastosowania. (...) ikona znaczy
coś innego dla semiotyków, innego dla projektantów
oprogramowania komputerowego, innego dla histo-
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ryków ikon religijnych (…) [4]. W architekturze za-
częło ono funkcjonować po spopularyzowaniu w pop-
kulturze, i jakoś tak się stało, że różnica pomiędzy
oryginalną duchowością ikony sprowadzonej na zie-
mię jako niedościgły wzorzec z mistycznego świata
a jej wzorcowością na jak najbardziej rzeczywistym
gruncie, potwierdzoną masowym wyborem wyznaw-
ców, została szybko zatarta. Pojęcie ikona w archi-
tekturze często współcześnie jest mylone z poję-
ciem dzieła, w sensie właśnie arcydzieła. Wystawa
„Polska. Ikony architektury”, która była pokazywana
w Polsce i Europie była anonsowana jako prezentu-
jąca: 20 budynków wzniesionych po 1989 roku, prze-
łomowych dla polskiej architektury, wyróżniających
się na tle czasów, wydarzeń i w rozumieniu odbior-
ców [5], czyli prezentująca arcydzieła, bo to (…) ar-
cydzieło oznacza mistrzostwo i pierwszeństwo (…)
[6]. To nie jedyny przykład synonimicznego trakto-
wania dzieła i ikony. (...) Obecnie stosy książek i stron
internetowych opisują „mistrzowskie dzieła” i „wiel-
kie budynki, które ukształtowały wiek XX, zrównując
je z ikonami (...) Jeśli, po prawie 40-u latach dysku-
sji zawsze pełnych pasji a, czasem gorzkich kon-
fliktów (...) możemy kanonizować bez sprawdzenia
mechanizmów kanoniczności, to znak, że stało się
coś poważnego (...) [7]. Jak wyjaśniała dalej cytowa-
na wyżej prof. Helene Lipstadt z USA (...) Sears To-
wer (w Chicago), Chrysler w Nowym Jorku (...) Ope-
ra w Sydney, Muzeum Guggenheima w Bilbao (...)
w sensie walorów architektonicznych co te ikony mają
ze sobą wspólnego? (....) wspólnym mianownikiem
jest tu oczywistość: nadzwyczajna wysokość w przy-
padku wieżowca, literalność reprezentacji w innych
przypadkach. Flagowy budynek producenta samocho-
dów jest zwieńczony wieżą przypominającą ornament
na masce (...) bryły uformowane na kształt żagli
umieszczono w porcie miasta, gdzie żeglarstwo jest
obsesją; błyszczące blachy tytanowe umieszczono
celem imitacji kwiatu będącego symbolem regionu
Baskijskiego. W istocie, oczywistość jest główną przy-

czyną dla której ikony jest tak łatwo parodiować (iro-
nizowanie bowiem zawsze jest trudniejsze) [8].

Rozróżnienie pomiędzy dziełem a ikoną pozwala
zrozumieć lekkość z jaką budynki, które mają ambi-
cje być ikoniczne, bo jest to dla ich twórców gwa-
rancją wysokich bieżących publicznych notowań,
odnoszą się do kontekstu miejsca w miescie. O ile
nie jest to fragmentem szerszych założeń, jak było to
np. w tendencji dekonstruktywistycznej bądź efek-
tem realizacji innych wartości, które autorzy potrafili-
by uzasadnić, sama ikoniczność, nawet stwierdzona
pozytywnie przez większość odbiorców, nie powin-
na przecież dawać prawa do wymuszania zmian
i ignorowania otoczenia. A jednak daje. Analiza po-
stępowania rozkapryszonych gwiazd odnośnie do
kontekstu – wspomnieć tu można relację Zahy Ha-
did objaśniającej w czerwcu 2008 r. koncepcję tzw.
Lilium Towers, które jakoby mają wytworzyć nowy
kontekst, a tak naprawdę nie odnoszą się do niczego,
co by w Warszawie było w tamtym rejonie istotne –
świadczy o tym, że zdarza jej się mylić wyróżnial-
ność, na której zależy importującemu ją dewelope-
rowi z jakością obiecującą prestiż dzieła. W kręgu
kultury zachodniej obserwatorzy zauważają w tej
chwili proces tzw. City Branding, niezgrabnie po pol-
sku tłumacząc: „umarkowienia miasta”, wyjaśniane-
go opisowo jako: (...) skupianie naszych psycholo-
gicznie ugruntowanych obrazów miasta wokół zysków
kulturowo- kapitalistycznych celem rewitalizacji tegoż
miasta (...) [9]. W ramach takiej reaktywacji miejskich
przestrzeni, inaczej nazwanej efektem Bilbao, star-
architects znani ze swych ekspresyjnych rozwiązań
obiektów symbolicznych otrzymują zlecenia na np.
centra handlowe, jak Daniel Libeskind w projekcie
centrum handlowego Project City Center za 7 mld
dol. dla firmy MGM Mirage. Sam architekt nie krył
radości jak łatwo było mu przekonać korporacyjne-
go klienta do charakterystycznych – ale przecież wy-
rażających inne treści w muzeach – śmiałych i dra-
matycznych form. Najwyraźniej, jak pisze prof. Janet
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Ward z USA: (...) Kulturowy charakter miasta może
już zatem być nasycony nawet bez budujących go
miejsc wysokiej kultury [10].

Czy ikona może być jednocześnie dziełem? [11]
Jak podsumowała to Helen Lipstadt: (...) dzieła ka-
noniczne są „tworzone”, ikony się „zdarzają” (...) więk-
szość ikon nie jest kanoniczna, większość dzieł ka-
nonicznych nie jest ikonami (...) [12].

Los arcydzieł i ugruntowanie ich pozycji uzależ-
nione jest bowiem od trwałości i jakości wartości,
które przenoszą. Z przeszłości najwyżej cenione są
te wartości, które pozwalają uzasadnić tendencje ak-
tualnie istniejące (...) Jednakże selekcja wartości,
a także ich nośników – dzieł – prowadzi do wyodręb-
nienia arcydzieł, które są zarazem wzorcami wartości
[13].

Czy upominanie się o owe wysokie wartości nie
jest przejawem naiwnego idealizmu? Dobra architek-
tura powinna być elastyczna i podatna na zmiany, nie
musi tkwić w nienaruszalnym samozachwycie. Ponad-
czasowość – a w tym pojęciu podatność dla mutacji
niesionych przez życie to nie to samo co wieczno-
trwałość. Wartości ponadczasowe – ważne w różny
sposób dla różnych epok opierają się modom, warto-
ści chwilowe są przez te mody lansowane.

Rozróżnienie pojęć używanych synonimicznie:
dzieło i ikona, a o tak różnej pojemności, jest ważne
nie tylko dla potrzeb akademickiego dyskursu – waż-
ne jest przede wszystkim dla działających współcze-
snie architektów. Protest i zmęczenie mieszaniem
i manipulacją wartościami narasta. Proces windują-
cy charyzmatycznych architektów do systemu „star-
-architects” zaczął się po 1989 r. i rozpoczęli go m.in.
Rem Koolhas, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Peter
Eisenman, Bernard Tschumi, Frank Gehry, dołaczyli
potem Jean Nouvel i inni [14]. Wśród ich dzieł moż-
na znaleźć arcydzieła, z pewnością jednak nie wszyst-
kie z nich można do tej kategorii zaliczyć. Samo zja-
wisko przekształcania Mistrzów w kreatorów Marki
przez jednych jest odnotowywane ze spokojem, przez

innych zaciekle zwalczane [15]. Z pewnością nad-
szedł moment, kiedy trzeba głośno powiedzieć, że
architektura nie może dać się dłużej manipulować.
Musi też przestać maskować oraz idealizować zwykłą
grę rynkową. Tu już może nie chodzi nawet o los
ikon, a wraz z nimi całej współczesnie powstającej
architektury, a o los zawodu.

Jakie są bowiem prawdziwe współczesne wy-
zwania?

Na początku ubiegłego wieku w aglomeracjach
miejskich na Ziemi mieszkało ok 10% populacji, a w
2050 roku zamieszka w nich 75% [16]. W kształto-
waniu miast daleko odeszliśmy od historii.

W pojęciu Albertiego cała architektura w mieście
powinna była odzwierciedlać hierarchie społeczne.
Na czubku piramidy znajdowały się obiekty sakralne
następnie mury miejskie, bazyliki, grobowce, którym
należała się szczególna ornamentacja. Za nimi na-
stępowały ulice, place, mosty, biblioteki, szpitale, gim-
nazjony. Domy mieszkalne, wille i ogrody zamykały
listę. Ulice, place, mosty stanowiły inwestycje publicz-
ne .Wszystko było ułożone i miało swoje miejsce [17].
Gottfried Semper w klasycznej architekturze staro-
żytnych widział bezpośredni związek pomiędzy lo-
sem danej społeczności a architekturą miasta, w któ-
rej ta społeczność żyła i dążył do przywrócenia tego
stanu poprzez architekturę [18]. Przestrzeń publicz-
na, przestrzeń społeczna była do niedawna synoni-
mem miasta jako zjawiska. Miasta jednak obecnie są
miejscem życia społeczeństw konsumentów, z za-
mierającym społeczeństwem obywatelskim, niepoha-
mowanym indywidualizmem, z symptomami głę-
bokiej erozji wspólnoty. I to one właśnie stawiają
najważniejsze obecnie dla architektów pytania. Ar-
chitekci będą też musieli poradzić sobie ze zja-
wiskiem faktycznego zrozumienia projektowania
w odmiennych od ich podstawowego doświadcze-
nia kulturowo miejscach. 70% architektów świata
bowiem pochodzi z krajów rozwiniętych, podczas gdy
60% rynku dla architektury jest położone w krajach
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rozwijających się. Kontynent afrykański legitymuje się
50 tys. architektów, podczas gdy w samej małej Eu-
ropie jest ich 500 tys. Mówiąc o krajach rozwijają-
cych się wszyscy myślą o krajach BRIC [19] i Euro-
pie poradzieckiej, tymczasem w Afryce są już kraje
gdzie rozwój gospodarczy mierzony jest dwucyfro-
wo – Angola i Gwinea Równikowa [20].

Już w tej chwili ogromny wpływ na architekturę
mają, jak zgrabnie nazwał to cytowany przeze mnie
w przypisie Maurizio Vogliazzi, „czarodzieje algoryt-
mów” niemający pojęcia o czymś takim jak przestrzeń
czy architektura. Powstające dzięki tym algorytmom
ogromne obiekty, wymuszone imprezami globalne-
go świata, w dużej mierze żadnego kunsztu archi-
tektonicznego – umówmy się – tak na prawdę nie
wymagają. Budzą podziw skalą, konstrukcją, ale
wewnątrz są zaprojektowane schematycznie. Do ta-

kiego projektowania niedługo architekt nie będzie
potrzebny. Jeśli zamiast autentycznych wartości,
wynikających z danego miejsca i jego kultury, archi-
tekci będą poprzestawać na oczywistych i stereoty-
powych relacjach, lepiej i szybciej za nas będą pro-
jektować konstruktorzy i wspomagający ich pro-
gramiści komputerowi. Architekci muszą przyjąć na
siebie rolę grupy odpowiedzialnej za zjawiska spo-
łeczne w zmieniających się miastach – tak nawoły-
wał prezydent UIA Gaetan Siew (2005–2008 ) w tym
roku, tak mówił Richard Burdett w 2006 r. podczas
poprzedniego Biennale w Wenecji. Ilość architektów
będzie się musiała podwoić w przeciągu 10 najlbliż-
szych lat. Niedługo będzie nas przeszło 3 miliony.
Trzeba będzie przestać mylić gwiazdorstwo z mistrzo-
stwem – inaczej jedyna wartością współczesnej ar-
chitektury będzie gorzka nauczka dla następców.
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PRZESTRZEŃ  ESTETYCZNIE  OTWARTA

AESTHETICALLY  OPEN  SPACE

Klimat miasta poddawanego nieustannej metamorfozie sprawiającej, że staje się ono przestrzenią estetycz-
nie otwartą, odbieraną jako całość, jedyną w swoim rodzaju, pozwala rozeznać walory kształtów rzeczy
i odczytać sens interwencji kompozycyjnych natury fizycznej, geometrycznej i sentymentalnej.

Słowa kluczowe: przestrzeń estetycznie otwarta, miasto, miejsce, dzieło architektury

The climate of the city in its continuous metamorphosis – which causes that the city becomes an aesthetical-
ly open space, experienced as a whole, one of its kind – allows to distinguish the values of shapes of objects
and things, to discover the sense of compositive interventions of physical, geometrical and sentimental kind.

Keywords: aesthetically open space, city, place, architectural work

 Miasto i miejsca. W przeszłości civitas powsta-
wało powoli. Przez całe wieki aktualny był pierwotny
plan, modyfikacje nie naruszały nadrzędnej struktu-
ry kwartałów, ulic i placów. Architektura wyznaczała
w niej trzeci wymiar. Czas nowoczesny zmieniał ten
stan rzeczy. Fizyczne granice miasta zacierały się
odkrywając rozległe przestrzenie pełne światła i zie-
leni. W porównaniu z „ciasnymi” przestrzeniami miast
starej generacji wydawały się być odkrytym rajem
stosownym do głoszonych wówczas idei socjologicz-
nych zmieniających obyczaje zamieszkiwania.

Chociaż zapewne nie taki miał być efekt zmian,
nowy model kształtu miejskich przestrzeni objawia-
jący się w zaskakującym tempie sprawił, że miasto
stawało się tworem niedokończonym, nieokreślonym,
nierzadko jeszcze dziś odbieranym poprzez cha-
otyczne widoki.

Współczesne miasto jakby świadome swoich
ułomności, niepewne rekcji mieszkańca czy przyby-
sza, sprawia wrażenie wyczekującego na rozmowę...
właśnie dziś w dobie szeroko pojętej demokracji
i praw wolnego rynku. Odczuwany brak jednoznacz-
ności przestrzeni prywatnych i publicznych nazna-
czonych przez architekturę przypomina o koniecz-
ności zwracania uwagi na jakość kształtów miasta.

Dbałość o klimat miasta uzyskuje głębszy sens
w relacji z naturą czasu, którą Jorge Luis Borges do-
strzega w tym, że teraźniejszość zawsze zawiera
cząstkę przeszłości i cząstkę przyszłości. Powiąza-
nia natury fizycznej i sentymentalnej sprawiają, że
kształt miasta odbierany jest jako całość, jedyna
w swoim rodzaju; poddawana nieustannej metamor-
fozie staje się przestrzenią estetycznie otwartą, po-
zwalającą odczytywać sens interwencji kompozycyj-

* Misiągiewicz Maria, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Archi-
tektonicznego.
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nych, rozeznawać walory kształtów rzeczy i miejsc,
wczuwać się w magię gry kolorów, faktur, świateł,
cieni, dźwięków...

Wartkie tempo rytmów życia we współczesnej
codzienności inicjuje coraz to  inne postawy i zacho-
wania, potrzeby i upodobania. Wszystko to znaj-
duje wyraz w sferze wydarzeń architektonicznych
i urbanistycznych, w widokach i klimatach miejskich
przestrzeni nieustannie przekształcanych poprzez
codzienną praktykę, nierzadko odwołującą się do
doświadczeń sztuki budowania w przeszłości. Przy-
wołane reguły, porządki czy style odnajdywane
w dziejach kultury, i w zamglonych wspomnieniach,
wypada uznać za zbiór przydatnych podpowiedzi.
Nie wskazują one wprost reguł myślenia czy zasad
działania, lecz formują wrażliwość estetyczną, inspi-
rują grę myślenia o metamorfozach kształtów dzi-
siejszego miasta.

Rodowód podboju przestrzeni sięga czasów an-
tycznych. Problem rodzi nie tyle chęć zawładnięcia
miejskich przestrzeni, co sposób w jaki ów podbój
zostanie dokonany. Czasem znużenie odczuwane
w ciasnym kręgu codzienności kieruje myśli ku  „ot-
wartym”, „nieograniczonym” terytoriom kojarzącym
się z wolnością. Świadomość przywiązania do prze-
strzeni wydzielonej, ograniczonej, określonej okazu-
je się być silniejsza.

Granica, przypomina Martin Heidegger, nie jest tym
co coś kończy, lecz pojawia się wówczas kiedy coś
jest ograniczone. Tak wyznaczona przestrzeń zostaje
spojona, skupiona przez miejsce. Mityczna granica
znacząca przekraczanie, wjazd czy wyjazd, wejście
i wyjście może przywodzić na myśl rzecz wyabstraho-
waną, odczytywaną w przestrzeni nie poprzez tył czy
przód, lecz poprzez widoki, poprzez kształt przestrzen-
ny nadający tożsamość miejscom w mieście, rozstrzy-
gającą o ich uroku i swoistym klimacie.

Gra myślenia. Od zarania kultur sztuka budowa-
nia przekraczała granice tego co dane i poznane,

wyznaczała granice tego co nieznane i niewidzial-
ne. Charakter tego doświadczenia wprost kojarzy się
z  twórczością wspierającą się na grze myślenia. Istota
gry tkwi w spontanicznym ruchu myśli poszukują-
cym idei, koncepcji kształtu pomyślanej budowli za-
nim dostępna będzie ona zmysłom wzroku, dotyku...
Pomysł uchwycony w spontanicznym myślowym
zarysie nabiera cech realności wtedy, kiedy przefil-
trowany jest poprzez myślenie refleksyjne przypomi-
nające o charakterze lokalizacji – miejsca w  miej-
skiej przestrzeni, o użyteczności i możliwościach
technicznych służących realizacji.

Dziś poszukiwanie stosownych procedur kompo-
zycyjnych oznacza poruszanie się w sferze niejed-
noznaczności estetyki. Wsparcia dla nieuniknionych
przekształceń w wymiarze architektonicznym i urba-
nistycznym wypada szukać w geometrii. Wywiedzio-
ne z niej punkty, linie, płaszczyzny i bryły inicjują grę
na terytoriach wyobraźni. Ongiś Gino Severini za
nazewnictwem geometrii, określając je „cięciami”,
przypisywał im rolę rozcinania „kontinuum fizyczne-
go” na nieskończoną ilość elementów inicjujących
porządkowanie poprzez „kontinuum intuicyjne”.

W granicach terytoriów znanych i nieznanych
poruszony punkt tworzy linię zarysowującą kontur
płaszczyzn ujawniających znane i nieznane kształty
rzeczy: domu, wieży, mostu, ulicy, placu, ogrodu...
wydobyte ze świata fikcji i prawdy. Moc myślenia
współgrająca z magią widzenia pozwala wynajdywać
znaczenia  kontekstu miejskich przestrzeni, wpisy-
wać w nie kształty architektury stosowne do przeko-
nań estetycznych i  założeń pragmatycznych.

Dzieło. Hans-Georg Gadamer sens istoty otwar-
cia na nowe doświadczenie ujawnia słowach: w dziele
sztuki stykamy się z czymś bliskim, a jednocześnie to
zetknięcie w zagadkowy sposób wstrząsa nami i bu-
rzy zwyczajność. Wrażenie, o którym się tu mówi,
wywołane niecodzienną maestrią budowli, ma moc
kierowania myślenia ku poszukiwaniu i odnajdywa-
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niu przypadków wyróżniających się niezwyczajną
formą. Co więcej, filozof odbiera dzieło jako abso-
lutną teraźniejszość dla każdej teraźniejszości, przy-
pisuje mu słowa, gotowe słowa na każdą przyszłość,
uczula zmysły na odczytywanie tego, co w dziełach
sztuki budowania jest zawarte, tego, co architektura
sobą stanowi przedstawiając jakiś kształt, mikroko-
smos czy jedność wewnętrznych uwikłań. Ponadcza-
sowa wartość dzieł architektury tkwi w wymowie za-
sad języka form.

Zastanawiając się nad możliwością propozycji
uniwersalnej kategorii estetycznej można dostrzec ją
jako tę, która zawierałaby w sobie najpierw rozumie-
nie kategorii ekspresji, naśladownictwa i znaku. Taką
formułą nawiązuje do najdawniejszego pojęcia mi-
mesis, oznaczającego przedstawienie jakiegoś „po-
rządku”, świadectwa jakiegoś porządku, kategorii
odwiecznej, zawsze ważnej, traktowanej jako siła
„porządkująca” rzeczywistość życia każdej sztuki.

Przedtem i teraz, powołany do życia innowacyjny
kształt dzieła swoją zasadność wywodzi z reguł od-
krywczego myślenia, a akceptację i promocję przy-
swojenia, włączenia w zasób nabytych doświadczeń,
przyznaje refleksyjne myślenie, uzasadniające i po-
twierdzające walory proponowanego ładu.

Twory kultury następują po sobie i tak też od-
chodzą w przeszłość. Dzieła, które są tylko użytecz-
ne, starzeją się z każdym dniem. Ich użyteczność jest
przemijająca, a na jej miejsce wkracza nowa użytecz-
ność. (…) Z całej działalności człowieka pozostaje
nie to, co jest tylko użyteczne, lecz to, co również
wzrusza i porusza  umysły –  powiadał Le Corbusier.
Słowa przypominają o zadziwianiu, o jego ponad-
czasowym sensie przypisanym mu przez starożyt-
ność.

Motyw zdziwienia wpisany jest w definicję dzie-
ła sztuki – dzieła, które jest odtwarzaniem rzeczy
bądź konstrukcją form, bądź wyrażaniem przeżyć, jed-
nak –  akcentuje Władysław Tatarkiewicz – tylko ta-
kim odtwarzaniem, taką konstrukcją, takim wyrazem,

jakie są zdolne zachwycać, bądź wzruszać, bądź
wstrząsać.

Określenia zachwyt, wzruszenie czy wstrząs mó-
wią o stanach umysłu, o efektach oddziaływania dzie-
ła przywodzącego na myśl zdziwienie objawiające
się w tych odmiennych tonacjach emocjonalnych.
Słowa odtwarzanie, konstruowanie, wyrażanie –  od-
krywają intencje rozróżnione z racji odmiennej relacji
pomiędzy dziełem i rzeczywistością, dostrzeżone
w starożytności. Wówczas Platonowi pozwoliło to
mianować architekturę sztuką „wytwórczą”, w odróż-
nieniu od malarstwa, wtedy uznawanego za sztukę
„odtwórczą”. Platońska klasyfikacja spójna jest z po-
działem sztuk przyjętym przez Arystotelesa na te,
które „naśladują” przyrodę (malarstwo), i te, które ją
„uzupełniają” (architektura).

Określona w odległej przeszłości misja sztuki bu-
dowania, przypisane jej zadanie nie „odtwarzania”
lecz  – „wytwarzania” form uzupełniających przyrodę
trwa nadal. Architektoniczna gra, tocząca się od tam-
tych czasów na terytoria abstrakcji i czystej geo-
metrii, prowokowana chęcią konstruowania-tworze-
nia czegoś nowego, innego, czegoś co wpisując się
w klimat czasu kolejnych teraźniejszości i odpowia-
dającą im przestrzeń rzeczywistego świata zdolne jest
– zachwycać, wzruszać lub wstrząsać.

W nowoczesnej przestrzeni architektonicznej
wszystko to, co zwykło się uznawać za jakąś po-
stać porządku czy też jego symptomy, w myśl
obyczajów o rodowodzie z bliższej i odległej prze-
szłości, jawi się jako wieloznaczny zbiór. Antonio
Monestiroli widzi architekturę nowożytną jako tę
objawiającą się drogą kontynuacji lub kontestacji
myśli klasycznej, co znaczy, że doszukuje się w niej
jedynie intencji wspólnych dla kolejno pojawiających
się epok. Ponieważ Ruch Nowoczesny nie ustaje,
owa intencją panuje nadal w architektonicznej prze-
strzeni. Sprawia, że poruszania się w tym świecie
nie wydają się ułatwiać takie czy inne kryteria war-
tościowania, bowiem czas nie dokonał jeszcze osta-
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tecznej weryfikacji. Racjonalistyczne podejście do
tych zagadnień jest wpisane w kod genetyczny na-
szych postoświeceniowych nawyków i pozytywi-
stycznego nastawienia, po stronie teoretyka i twór-
cy. Lecz wyłowienie ich pierwotnego sensu, dotarcie
do prawarstwy architektonicznego palimpsestu
ujawniającej przyczyny inspirującego „porządku” lub
„nieładu” architektonicznej przestrzeni, wydaje się
być skazane na niepowodzenie. Poszukiwania przy-
czyn sztuki nie zawsze pozwalają dotrzeć do tajem-
nic uczuć i myślenia autora.

Pewne uwagi podsuwa filozofia idealistyczna;
E. M. Forster powiedział: dzieło sztuki (...) jest  two-
rem jedynym, a zarazem to stwierdzenie sprowoko-
wało go do poszukiwania odpowiedzi dlaczego tak
jest? W wykazie przymiotów owego dzieła Forster
wymienia cechy, które można by mu przypisać: po-
mysłowe, oryginalne i szlachetne, oświecone, pięk-
ne czy szczere, pełne idealizmu, także pożyteczne
i pouczające.

Forster nie tyko nie wyróżnia żadnej z wymie-
nionych cech, nie tylko nie traktuje ich jako tych uła-
twiających działania czy wspierających wartościo-
wanie. Przeciwnie, wypunktowany zbór służy skiero-
waniu uwagi na inną właściwość dzieła, jedyną
w swoim rodzaju. Istotę dzieła sztuki ujmuje w sło-
wach: jest ono jedynym we wszechświecie tworem
materialnym zdolnym posiadać wewnętrzną harmo-
nię. W takim ujęciu  wskazane wcześniej cechy mówią
nie o wartości kompozycyjnej dzieła, mogą jedynie
podkreślać jego wyjątkową tożsamość. Wewnętrzna
harmonia kojarzy się wprost z istotą architektury, którą
Roman Ingarden wywodzi ze sfery dzieła intencjo-

nalnego i ze stworzonej tam struktury kształtu bryły
oraz jej wyglądów wyznaczonych przez te kształty.
Wcześniej, w XV w. dostrzegli to neoplatończycy,
a przewodzący im w Akademii Florenckiej, Marsilio
Ficino (1433–1499) głosił: patrzmy na dzieło archi-
tekta, najpierw ma on ideę domu w umyśle, potem
buduje go takim (fabricat), jakim go wymyślił (excogi-
tavit).

Wewnętrzna harmonia rzeczy architektonicznej
nie jest związana ze stylami, modami czy kierunka-
mi, zależy wyłącznie od umiejętności odnajdywania
kształtu poprzez interpretację geometrii, nadają-
cą budowlom wygląd cieszący zmysły niezależnie
od jej umiejscowienia w chronologii czasu. Dzieła
architektoniczne intrygują swoją niepowtarzalnością,
i chociaż mogą mieć cechy podobne, dostrzegane
są nade wszystko przez to, co je różni, czyni cało-
ściami  samymi  w sobie, odrębnymi.

Dzieła architektury niezależnie od skali i przypisa-
nej jej użyteczności prowadzą  dialog z promenada-
mi, ulicami, placami, dziedzińcami, parkami..., które
wśród  budowli zyskują swój właściwy sens.

Żywotność współczesnego miasta wypada do-
strzegać w coraz to innych  obrazach, w zjawiskowej
formie dzieł. Dziś, kiedy architektura wymyka się
definicjom a priori, odnajdywanie rozmaitych konste-
lacji form może stać się intrygującą przygodą zgłę-
biania tajemnic sztuki budowania. Nieskończoność
doświadczania i przeżywania kształtów miasta i je-
go architektury nieustannie wyzwala teoretyczne jak
i praktyczne idee. Pozwala traktować dzieje budo-
wania nie jako tamtą zamkniętą historię lecz tę este-
tycznie otwartą.
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TEORIA.  ROZWAŻANIA  NAD  ZAWODEM  ARCHITEKTA

THEORY.  MEDITATION  ON  THE  CRAFT  OF  THE  ARCHITECT

W ciągłej transformacji kultury nastała era komunikacji i prymatu obrazu. W wyniku tych przeobrażeń również
architektura została zredukowana do swojego czystego obrazu. Odczytujemy rzeczywistość poprzez obrazy,
jakie generuje, a w procesach poznania zaczyna brakować jakiejkolwiek refleksji nad związkiem między
przyczyną, a skutkiem.

Słowa kluczowe: manifest, porządek, piękno, przeciwieństwa, kryzys, architektura-miasto

In the cycle of constant transformation of culture the time of communication and resulting visual image
primacy has come. In consequence, architecture has been reduced to its pure image. Reality as a whole is
interpreted through the images it produces and in the processes of knowledge of reality, what is lacking is
any analysis of the relationships of cause and effect.

Keywords: manifesto, order, beauty, contradictions, crisis, architecture-city

Foreword
This lecture approaches the question of Theory

as a tool for design, as meditation on the aims of
architecture and its ways of making an architectural
project.

This is why we will examine only the viewpoint of
architects, or of those who make, while overlooking
– or considering only in terms of its influence on
those who make – the viewpoint of philosophers, hi-
storians and critics who have focused on architecture.

The Theory of architectural design in the 20th

century can be seen in terms of a dichotomy between
complexity and simplification that is also an opposition
between the changing world of the phenomena
that form the basis of the architectural design and

their reduction to the essential. An alternating
dichotomy that only in certain fertile moments
becomes a productive relationship between the
complexity of the real and the pursuit of its essential
qualities.

The passage from the complex to the simple,
when it happens, takes place through abstraction,
a principle that informed not just architecture, but all
the artistic activities of the first half of the 20th century.

The first treatise
The first treatise/manifesto of the theory of

architectural design of the 20th century is undoubtedly
Vers une architecture by Le Corbusier (Paris 1923).

In this little book Le Corbusier wonders if it is
possible to renew architecture, freeing it of the entire

* Monestiroli Antonio, prof., Politecnico di Milano, Facolta di Architettura.
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formal legacy of the 1800s (the styles) and academic
teachings. He calls for a return to the origins, to find
a new definition of architecture, beyond any pre-set
formal model.

A sort of suspension of judgment, a redefinition of
objectives, a reformulation of principles, in order to
construct new forms.

The text looks to the world outside architecture,
the design of utensils, the rational laws of engineering,
the relationship between form and necessity. This
comparison between the necessary forms of utensils
and the academic forms of 19th-century architecture
revealed the fragile, inadequate nature of styles.

So the method applied was one of comparison
between a fully developing formal world (the world
of technical forms) and the new architecture that had
yet to be built.

Nevertheless, while the passages on the pro-
duction of technical forms might seem to reflect
a purely functionalist viewpoint, for Le Corbusier
architecture is “pure creation of the spirit”, belonging
to the world of art, and responsible for the lofty task
of touching the emotions.

So the comparison with technical forms is used
by Le Corbusier only to establish a relationship
between forms and the reason behind their construct-
ion which, for architecture, unlike utensils, is to move,
to affect, to touch the emotions.

The fatal order
But just what do we mean by “touching the

emotions”? What moves, affects or touches us?
To answer these questions, Le Corbusier intro-

duces the notion of order and, more precisely, of
“fatal order”.

Fatal order is the order things take on when they
connect with our life. It is our life that makes the
order among things a matter of fate. Through this
order, our life makes itself recognizable.

Le Corbusier writes: Le table est couverte ancore
de verres, de bouteilles d’assiettes, l’huilier, le sel, le
piovre, la serviette le rond de serviette, etc. Voyez
l’ordre fatal qui met tous ces objects en rapport les
uns avec les autres (Le Corbusier, Americain Pro-
logue, 1929, [in:] Precisions, Paris 1960, p. 9).

As in a page by Marcel Proust, on a table, after
a meal, the arrangement of the objects conserves
the traces of a completed experience. The forms
intertwine with life and make it recognizable. This
recognition touches our emotions.

Two major questions face each other, then: the
first is that of necessary forms, belonging to the
construction of the world of utensils, while the second
is that of forms that evoke our life.

These two aspects of forms seem to be contra-
dictory, but actually they are not. Le Corbusier con-
siders these two aspects complementary.

It is clear that architecture must be useful and
well-built, but at the same time its forms should be
beautiful: they should express its purposes.

Beauty in architecture
Here Le Corbusier connects with the Enlighten-

ment tradition in French thought which, with Denis
Diderot, believes that beauty is a “question of re-
lationships”, a question of meaningful proportions,
those proportions that, like the fatal order, make us
recognize the meaning of forms. Loos, too, in his
famous definition of architecture (Adolf Loos Archi-
tecture [in:] Spoken into the Void, MIT Press, Cam-
bridge, 1982) links the recognition of the place of
burial to the well-defined proportional relationships
of the mound (the tomb encountered in the woods
was six feet long and three feet wide) that make us
recognize the sense of the man-made thing, the
purpose for which it was built.

So Loos and Le Corbusier, in the early 20th

century, set the terms of the reconstruction of forms
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starting with their ultimate goal, beyond any re-
ference to formal models to be followed. A leap into
the void, an adventure whose results could not be
predicted, firmly rooted in an idea of architecture
whose purpose is known, namely to produce a world
of forms in which it is possible to recognize our-
selves, to recognize our humanity.

In the first half of the 20th century the whole world
watched Le Corbusier. Everyone understood his
extraordinary approach of analogy: with nature, with
technique, with history. An approach that allowed him
not to be mimetic, not to conform to the imitation
that was part of the academic culture of the time.

Le Corbusier, together with Adolf Loos and Ludwig
Mies van der Rohe, redefined the basis of 20th century
architecture, freeing it from a formal apparatus that
had kept it imprisoned for a long time.

The choice of these masters who redefined the
basis of forms was that of the rational procedure.
The procedure of formal construction of architecture,
to achieve its final goal, must have characters of
rationality. The exercise of reason makes it possible
to replace the old academic order of the 19th-century
manuals with a new order based on knowledge.

“Order is the arrangement of things according to
their nature”, says Mies van der Rohe, echoing Le
Corbusier. So this is not an imposed order, but an
order that is the result of a cognitive process through
which to know the nature of things. A continuously
rediscovered order that would become the obsession
of Louis Kahn throughout his working career (Louis
Kahn, Order is [in:] Perspecta n°3, 1955).

This new point of view makes a definitive break
with 19th-century academicism and opens the way
for completely new research in which everything is
regulated by a system of meaningful relationships,
by proportions. Proportions allow us to recognize

the identity of forms, to identify the parts of the con-
struction, to recognize the meaning of places and
man-made things. At least this is the point of view of
certain masters who worked to construct a new
theory.

Reason is applied to know the reality in which we
live and to construct, with architecture, new meaning-
ful aspects of it. Not a functionalist reason, then, but
one committed to revealing meanings, those
meanings that belong to our existence and make
themselves recognizable through forms.

Exalted rationalism
It was Aldo Rossi, in the introduction to the treatise

of Etienne-Louis Boullée Architecture, essai sur l’art
(Padua, 1967), to make the distinction between con-
ventional rationalism and exalted rationalism.
Between the reason that constructs works that
respond only to criteria of form and the reason that
knows and represents the “emotional nucleus” of
the work. Aldo Rossi wrote this in a moment in which
conventional rationalism constituted the dominant line
of thinking of industrial production and of the ideology
it required.

But it would be reductive to equate the viewpoint
of the 20th century with conventional or functionalist
rationalism, as have many of its opponents.

The finest architects of the 20th century clearly
understood the meaning of the exalted rationalism
described by Aldo Rossi. A rationalism that pursues
the meaning of things, of their nature, connected with
their function, their practical basis; but instead of
coinciding with function, it goes beyond.

The meaning is found in the deeper reason for
which a building is constructed, in that nucleus of
the work that, once recognized, stimulates an
emotion in us.

So again we see emotion advanced as the goal
of construction, as the ultimate reason for archi-
tecture.
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On closer consideration, this objective can be
seen to belong to expressionism, that movement of
European architecture that, against the rule of
technical things, proposes the urgency of expression.

We can say that there is no contradiction between
a certain rationalism and the European expressionism
of the early part of the century. This rationalism posits
a need for clarity while recognizing, in equal terms,
the need for an expressive form.

All genuine modern architecture comes from
expressionism, says Guido Canella (Note per una
critica dell’Espressionismo, [in:] Zodiac n°9, Milan
1993), underscoring the expressive quality of certain
rationalist architecture. Contradicting Hilberseimer,
who in his Berliner Architektur der 20er Jahre (Mainz
1967) does not acknowledge any link between
“expressionists” and “elementarists”, first of all Mies
van der Rohe. Yet it is hard to deny the expressive
impact of the earliest works of Mies as well as the
last ones, the projects for a skyscraper on Friederich-
Strasse in Berlin, or for the Nationalgalerie, also in
Berlin, projects that nevertheless do contain a strong
character of rationality.

  But this aspect of rationalism, exalted rationalism,
remained hidden. What seemed to get the upper
hand was conventional rationalism, of the kind that
would lead to the International Style. That mechanistic
rationalism would end up being seen as an attri-
bute of all modern architecture, generating a dual
misunderstanding: that of making rationalism and
functionalism coincide, and that of linking the notion
of the modern to a particular moment in history.

Instead, rationalism goes well beyond functio-
nalism, and by modern we mean a way of being
connected with one’s own time (from modus
hodiernus) and therefore to all the moments of history.
“The ancients were modern too”, says Ignazio
Gardella (Antonio Monestiroli, L’architettura secondo
Gardella, Bari-Rome 1997). The ancients, too, had
the problem of adapting to their time.

So modernity can be seen not as a choice but as
an obligatory condition for operation.

In the second half of the 20th century this dual
misunderstanding generated a series of movements
founded with the aim of opposing the supposed
mechanicism of the Modern Movement.

Opposing trends
The question of the opposition to conventional

rationalism was raised, in particular, in an essay by
Robert Venturi: Complexity and Contradiction in
Architecture (New York 1966). A work that contrasts
what Venturi sees as the excessive simplification of
modern architecture with the complexity of historic
architecture, in a generalized vindication of the
complexity of reality.

For Venturi functionalism, as the dominant think-
ing of the Modern Movement, leads to the impo-
verishment of reality, the denial of all its complexity
and, as a consequence, the negation of all its
richness.

This view is somehow similar to that of Luciano
Semerani, who counters the functionalist reduction
of certain modern architecture with a magnificent
functional quality, a “resplendent functionality”
deployed to grant enjoyment and pleasure (L. Seme-
rani, L’altro moderno, Turin 2000).

Of course the architects of the Modern Movement
kept in mind by Aldo Rossi when he speaks of exalted
rationalism (Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe)
did not see simplification as a loss of complexity but
as a way to know it, a way of knowing that emotional
nucleus that contains it and represents it in every
major work.

In the context of this debate, the position of Giorgio
Grassi is an important point of reference. Grassi, in
his essay La costruzione logica dell’architettura
(Padua, 1967) speaks of monumental simplification
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to indicate the process of simplification as one that
leads to the knowledge of the essential quality of
the work, a quality that lasts in time, a quality that
makes the work monumental.

In like manner, Carlos Martì Arìs believes that
architecture has meaning only if it makes us recognize
that which lies at the basis of its reason. Only in
this way can its forms be eloquent and closely
connected to our life (Carlos Martì Arìs, Silencios
eloquentes, Barcelona 1999).

So simplification can be seen not as the denial of
complexity (as we might be led to believe by the
word games based on the Less is more of Mies van
der Rohe, ushered in by Venturi with his Less is bore)
but, instead, as knowledge of its essential qualities.

Simplification as application of the principle of
abstraction in architecture, a principle introduced by
the artistic avant-gardes of the 20th century, but also
previously by G.W.F. Hegel in the Aesthetics, which
guides us toward knowledge of the essential qualities
of phenomena.

In the end, the relationship between complex and
simple in architecture is not so different from the
relationship between phenomenon and essence in
philosophy. Two aspects of reality that are not oppos-
ed but linked to each other by a relationship of mutual
necessity.

In any case, we can see how the reaction to
simplification as impoverishment could arise from
the opposition to functionalism. Just consider the
magazine “Oppositions” (New York, 1973/1984), the
relationship of continuity between Robert Venturi and
Peter Eisenman, editor of the magazine, the rise of a
series of movements, from the postmodern to
deconstructivism, that spring from the “opposition”
to that Modern Movement that had degenerated into
the International Style (Paolo Portoghesi, Dopo
l’architettura moderna, Bari 1980).

With respect to the Modern Movement, this
opposition denies any finality of forms, challenging
the idea of thinking of the project as an act with any
purpose other than reproduction of the complexity of
the real. This complexity is seen as irreducible, and
architecture is seen as its direct expression.

So an architecture of complexity comes to the
fore (Eisenman Inside Out: Selected Writings 1963–
1988, Yale University Press. New Haven-London
2004) that rejects any simplification.

An architecture that proceeds through contrasts,
that considers the principle of contradiction an escape
route from any functionalist causality (Franco Purini,
Comporre l’architettura, Bari-Rome 2000). Or a narra-
tive architecture that makes complexity the object
of an endless story (Pietro Derossi, Per una archi-
tettura narrativa, Milan 2000).

It should be recognized that the Modern Move-
ment, as a whole, has not managed or not been able
to renew itself starting from its most authentic roots,
those that entrust knowledge of the real in all its
complexity to reason, assigning architecture the task
of representation of its meanings.

But this is not true of all the masters of the Modern
Movement. There are 20th-century works in which the
recognizability of the emotional nucleus that generates
them is loud and clear. Works that sweep away any
functionalist misunderstandings, works that are made
monumental by the simplification of forms.

In the Modern Movement there is a viewpoint
rooted in classical thought, perhaps the only thought
that over time has produced a theory of design,
seen as a meditation on the aims of architecture and
on the modes of its construction (Antonio Monestiroli,
La Metopa e il Triglifo, Bari-Rome 2002).

The reasons behind the crisis
Why has the research not continued in this

direction? Why has architecture given up on any
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theory capable of giving rise to a new phase of
modernity? Fundamentally there are two reasons, one
external to the discipline, the other internal.

The first has to do with an overall transformation
of the culture of time. From the time of industrial
production, in which the notion of construction was
assigned a profound, even epic meaning, that of
construction of the world, we have moved on to
the time of communication and of the resulting
hegemony of images.

In this passage, architecture too has been reduced
to pure image, simultaneously reproduced all over
the world by the media of information and communi-
cation.

Reality as a whole is interpreted through the
images it produces. In the processes of knowledge
of reality, what is lacking is any analysis of the rela-
tionships of cause and effect.

Together with the notion of construction, the
notion of the project also loses its importance. The
architectural project is no longer a project of trans-
formation of reality. The hope of a better world is no
longer its constituent reason.

The project, deprived of an ideal character,
becomes a way of reproducing reality as it presents
itself, in its most immediate garb. The reason behind
the project becomes the reproduction of what
already exists.

But what remains of architecture, and of art in
general, if they are deprived of the hope for a better
world? That world in which it is necessary to believe,
for once, as Ludovico Quaroni says (La torre di Ba-
bele, Padua 1967). What remains of the extraordinary
definitions of architecture of Edoardo Persico, sub-
stance of things hoped (Edoardo Persico, Profezia
dell’architettura, 1935 in: Scritti critici e polemici, Milan
1947), or of Ernesto Nathan Rogers, utopia of reality?
(various authors, L’utopia della realtà, Bari 1965).

Any utopia is buried, any idealism mistaken for
ideology, that ideology accused of having ossified
the research of the modern architects.

But idealism and ideology are not synonyms.
Architecture without any ideals loses its main reason
for being constructed.

From the period of the critique of functionalism
we have thus moved on to the supremacy of language
as production of images. The language is oriented
toward visible forms of the world: the world of natural,
technical and historical forms, taken as separate forms
of reference that produce languages analogous to
them.

In particular, when construction loses its global
value and is reduced to mere technological research,
technical forms are seen as necessary solutions, to
the point of deserving acknowledgment of an auto-
nomous value. The modes of construction gradually
become more important than what is constructed.
This, at least, is the viewpoint of those who avoid the
complexity of the project in order to approach only
one part, that of its technical construction, making it
into a virtuoso exercise to gain competitive advantage
on the world construction market.

We can say similar things about the new natu-
ralists, those who take natural forms as their only
model of reference, enlarging them and complicating
them beyond bounds, or the new historicists, who
are reluctant to accept the fact that historical forms
cannot be imitated.

In classical thought, architecture is constructed
by looking at nature, technique and history as three
united and necessary worlds of reference. Architecture
takes its cue from nature, becomes concrete through
construction, and comes to terms with history.
Instead, the separation of these three major systems
of reference has led to separate languages that have
caused an effect of disbanding of the architectural
form.
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Reality is taken as it presents itself, in its most
immediate appearance, without subjecting it to
critique, without that process of reduction that cha-
racterizes the knowledge of the finest architects of
the Modern Movement. Appearance takes over and
tends to replace the identity of buildings. The text by
Rem Koolhaas Delirious New York (New York 1978)
is the most direct evidence of the hegemony of reality
in its pure, overwhelming state of appearance.

And here the circle closes, after a route that started
with the defense of the complexity of the real, and
winds up by making us recognize only its apparent
forms.

The second reason behind the crisis of theory
during the second half of the 20th century has to do
with the architecture-city relationship, which changed
profoundly in the wake of World War II.

The relationship between buildings and the
contexts of historical cities was completely altered
by the new size of settlements, the radical trans-
formation of infrastructures, the new relationship bet-
ween open spaces and constructed spaces that,
as Giuseppe Samonà asserts, is no longer a relation-
ship between two recognizable entities, the city and
the country, but an overlapping of realities that inter-
sect each other, creating a completely new landscape
in which architecture can play a decisive role.

This new urban reality, which ought to suggest
new modes of construction of architecture, seems to
reject any relationship with it, or seems to accept
architecture as a vehicle of information, a surface for
advertising images.

Let’s compare three books published from 1966
to 1972 that analyze the relationship between archi-
tecture and the city: L’architettura della città by Aldo
Rossi (Padua 1966), Il territorio dell’architettura by
Vittorio Gregotti (Milan 1966) and Learning from Las
Vegas by Robert Venturi (MIT, Cambridge 1972).
Three completely different ways of defining the
relationship between architecture and the city.

The first sees urban form as the result of a hi-
storical process, a store of the civil values of a society.
A position that approaches the theme of urban
structure and sets the objective of knowing its laws
of formation. Aldo Rossi sees the forma urbis as the
context of reference of architecture and the source
of the constituent elements of its formation.

The second approaches the theme of the archi-
tecture-territory relationship, of the role of architecture
in a territorial context with new dimensions, intro-
ducing the notion of landscape as figure, while
making reference to the theories of perception whose
leading exponent, at the time, was Kevin Lynch.

The title of the very influential text by Lynch The
Image of the City (MIT, Cambridge 1960) introduces,
at the start of the 1960s, a term (image) that does
not belong to architecture and triggers a procedure
of interpretation of the landscape (and of the archi-
tecture that is a part of it) through images.

This was just the beginning of a process that
would radically alter the relationship between archi-
tecture, its knowledge and its construction. A process
lucidly described by Venturi in his Learning from Las
Vegas and further developed in the years to follow.

The focus shifts away from the body of architecture
that Giuseppe Samonà, but also Saverio Muratori,
see as inseparably connected to the city (Giuseppe
Samonà, L’urbanistica e l’avvenire della città negli
stati europei, Bari 1959). Attention is no longer paid
to the constituent laws of the urban form discussed
by Carlo Aymonino (Origini e sviluppo della città
moderna, Padua 1965), or to the purpose, the modes
of construction, the character of buildings and the
places they contribute to define.

In the end, even the city is reduced to mere
appearance. Las Vegas and Manhattan are the two
urban realities utilized as examples, two realities that
impose their immediate form.



117

Toward a new rationalism.
From the architectural research of the 20th century

it is possible, then, to extract two continuously conflict-
ing positions.

One position sees architecture as knowledge of
reality, constructed based on the reasons that
produced it, with the aim of making those reasons
recognizable in the construction.

This position is linked to the rationalism that
belongs to the entire classical heritage of archi-
tecture, with its stated objectives, displayed modes
of construction, and works that adhere to those
objectives and modes. Evidence of the development
of this position exists, and is useful to continue to
research. We can state that this position has produc-
ed a theory of rational architecture.

A second position, antithetical to the first, believes
in the need to stay close to reality in its continuous
state of becoming, in its mutable complexity, or we
might say in its phenomenic particularity. Accepting
this particularity as adhesion to reality taken as an
irreducible given, to avoid the risk of losing the
richness that particularity contains.

The first position sets out to make a critique of
reality itself, to extract essential, constituent aspects
that stand out from more ephemeral or accidental
aspects. Often this position comes into conflict with
the reality it knows, a fertile, productive conflict that
permits deeper knowledge, that goes beyond pure
visibility.

The two positions show us a conflict between
phenomenon and essence, particular and general.
Their reciprocal accusations are of abstraction as
separation from the real, on one side, and of acritical
acceptance of reality on the other.

This opposition, which I would like to see in a
positive light as an expression of a problematic area
rooted in the reality of our time, can be resolved only
by implementing a procedure that permits the
passage from the particular dimension of pheno-
mena to the general dimension, from the perception
of the appearance of things to the knowledge of their
essential qualities.

A procedure that makes it possible to lose nothing
of the richness of reality, but at the same time one
that is not limited to monitoring and acritical accept-
ance of reality’s apparent manifestations. A position
capable of investigating the structure of the real
and of constructing upon it a new, modern archi-
tecture of reality.

This will be for those who believe that architecture
is knowledge of the reason behind buildings, that
reason that links architecture to our real life, and which
is represented in clear, intelligible ways.

I would like to conclude this note on theory in
architecture with the words of Le Corbusier: Evidem-
ment le problème est, à travers les complexités,
d’atteindre à la simplicité. A travers les destructions
de la vie, de poursuivre un réve éperdu: non pas
celui de rester jeune, mais celui de devenir jeune
(Le Corbusier, introduction to the Oeuvre complete
1952–57, Zurich 1956).
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W  POSZUKIWANIU  DZIEŁ  ARCHITEKTONICZNYCH  WŚRÓD
DÓBR  KULTURY  WSPÓŁCZESNEJ  ŁODZI

IN  THE  SEARCH  OF  ARCHITECTURAL  ACHIEVEMENTS  AMONG
THE  CONTEMPORARY  CULTURE  HERITAGE  OF  ŁÓDŹ

Na przełomie lat 2007/2008 na potrzeby sporządzanego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi wykonałam opracowanie studialno-koncep-
cyjne dotyczące Polityki ochrony dóbr kultury współczesnej w Łodzi. Podstawowym elementem wyjściowym
opracowania było repertorium obiektów – potencjalnych dóbr kultury współczesnej z obszaru miasta Łodzi.
Które z tych obiektów zasługują na miano dzieł architektonicznych?

Słowa kluczowe: dobro kultury współczesnej, dzieło architektoniczne, symbol miejsca, miasto Łódź

Between 2007/2008, The City Urban Planning Authority, which was tasked with Community Development
Plan, commissioned me with creating a concept design concerning The Policy of Protecting of Contemporary
Culture Heritage in Łódź. The main part of the concept design was a list of potential valuable contemporary
culture heritage in Łódź. Which of these edifices can be called architectural achievements?

Keywords: the contemporary culture heritage, architectural achievement, the symbol of the place,
the city of Łódź

Na przełomie lat 2007/2008 na potrzeby sporzą-
dzanego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Łodzi wykonałam opracowanie stu-
dialno-koncepcyjne dotyczące Polityki ochrony dóbr
kultury współczesnej w Łodzi. Podstawowym elemen-
tem wyjściowym opracowania było zbiorcze reperto-
rium obiektów – potencjalnych dóbr kultury współ-
czesnej z obszaru miasta Łodzi. Klasyfikacją objęto

obiekty zrealizowane w ramach obecnie obowiązu-
jących granic m. Łodzi, w okresie 1945–1989.

Przypomnijmy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym art. 2. punkt 10: Ilekroć w ustawie
jest mowa o dobrach kultury współczesnej – należy
przez to rozumieć nie będące zabytkami dobra kultu-
ry, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich
wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urba-

* Olenderek Joanna, dr hab. inż. arch., prof. nadzw. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynie-
rii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki.
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nistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem
współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je
wysoka wartość artystyczna lub historyczna.

W opracowaniu, adekwatnie do przedmiotu ba-
dań, wprowadzono określenie „obiekt”. Pod pojęciem
„obiekt” należy rozumieć wszelkie różnorodne ele-
menty struktury przestrzennej przystające do ww.
kategorii dóbr kultury współczesnej.

Klasyfikacją objęto obiekty zrealizowane w ramach
obecnie obowiązujących granic m. Łodzi, w okresie
1945–1989. Przyjętą cezurę uznano za odpowiednią
dla przedmiotu badań z niżej wymienionych powo-
dów. Lata 1945–1989 stanowią zamknięty okres two-
rzenia dóbr kultury współczesnej w specyficznych
uwarunkowaniach Polski Ludowej, uwarunkowaniach
stanowiących zasadniczy czynnik stymulujący pro-
cesy przekształcania przestrzeni i kreowania obiek-
tów. Rok 1989 otwiera nowy etap kształtowania
elementów struktury przestrzennej w czasach trans-
formacji miasta do uwarunkowań gospodarki rynko-
wej oraz przemian globalizacyjnych w zakresie
procesów inwestycyjnych, technologicznych, ekono-
micznych, społecznych, odrabiania zapóźnień cywi-
lizacyjnych, stawiając tworzone dobra kultury w in-
nym kontekście. Jednocześnie brak odpowiedniego
dystansu czasowego, kulturowego, emocjonalnego
w odniesieniu do obecnie realizowanych obiektów
oraz wciąż otwarta wśród badaczy dyskusja do-
tycząca sprecyzowania w miarę jednorodnej i po-
wszechnie akceptowanej nomenklatury i kryteriów
przynależności dóbr do poszczególnych nurtów twór-
czych nie sprzyja obiektywizacji ocen dotyczących
wartości artystycznej czy historycznej (znaczeniowej,
uznaniowej). W historii architektury można znaleźć
wiele przykładów obiektów pierwotnie uznanych, któ-
re nie przetrwały próby czasu, tracąc swą wartość
znaczeniową i odwrotnie dzieł nieakceptowanych,
które z czasem uzyskały rangę ikon architektury. Stąd
uzasadnionym wydaje się być pogląd, iż klasyfikację
dóbr kultury współczesnej powstałych po 1989 roku,

w nowej rzeczywistości Łodzi III Rzeczypospolitej,
należy przeprowadzić w następnym etapie. Typowa-
nie ich wydaje się być obecnie przedwczesne i nara-
żone na duży subiektywizm oceny z braku odpo-
wiednich, wystarczających odniesień czasowych.
Aktualnie podlegają one ochronie w myśl przepisów
obowiązującej ustawy o prawie autorskim. Dla po-
twierdzenia warto przytoczyć fragmenty referatu pt.
„Rejestr zabytków oraz gminna ewidencja zabytków
a zbiór potencjalnych dóbr kultury współczesnej –
refleksje na temat relacji i zasad ochrony”, który wy-
głosiła Ewa Nekanda-Trepka w ramach seminarium
„Dobra kultury współczesnej w Stolicy i zasady ich
ochrony w polityce przestrzennej m. st. Warszawy
oraz ich realizacja w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego” w siedzibie SARP w War-
szawie w czerwcu 2005 roku. (…) Możemy osobiście
nie lubić jakiś stylów z przeszłości, ale raczej nie bę-
dziemy podważać ich wartości. Natomiast w stosun-
ku do sztuki i architektury, która powstała za naszego
życia mamy osobisty stosunek emocjonalny i czuje-
my się upoważnieni do autorytatywnej, nie zawsze
obiektywnej oceny. Istnieje twierdzenie, że dzieła sztu-
ki i architektury w pierwszym okresie mają bardzo
duży stopień akceptacji, który po kilku latach drama-
tycznie spada. Wzrost akceptacji następuje znowu po
30 latach. Po takim okresie (czasu mniej więcej jed-
nego pokolenia) jesteśmy już w stanie bez większych
emocji, obiektywnie, ocenić architekturę i urbanisty-
kę powojennego modernizmu będącą kontynuacją
nurtów przedwojennych czy socrealizmu (chociaż ta-
kie budynki jak PKiN i KC wciąż budzą emocje, ale
głównie ze względu na ich konotacje polityczne).
Okres ten jest zamknięty, większość projektantów
z tamtego okresu już nie żyje i praktycznie jedyną
skuteczną ochroną budowli z tamtych czasów jest
uznanie ich za zabytki. Jest to uzasadnione zarówno
ze względów formalnych jak i merytorycznych oraz,
jak wynika z moich wcześniejszych wywodów, jest
zgodne z tendencjami europejskimi. Okres ten koń-
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1. Przykładowe potencjalne „ikony architektury” z zasobu dóbr kultury współczesnej m. Łodzi. Kościół oo. Salezjanów,
Wieżowiec Centrali Tekstylnej, I Szkoła Tysiąclecia, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych. (fot. autorka, Łódź
2007) / Examples of the potential „architectural icons” from the store of contemporary culture heritage of Łódź. The
Salesian Church, The Textile Centre Tower, The First School of the Millennium, The State Higher Art School. (photo. by the
author, Łódź 2007)
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czy się w Polsce ok. 1965 r. Następny okres, który
w moim przekonaniu kończy się w 1989, a więc okres
pomiędzy 15–40 laty od dnia dzisiejszego, już nie jest
jednoznaczny do oceny. Wielu autorów wciąż żyje,
mamy własną ocenę w kategoriach piękna, brzydoty
lub obojętności i trudno nam się od tego uwolnić.
Pojawia się konflikt ochrony wartości uznanych za uni-
wersalne przez daną społeczność a ochrona praw
autorskich. W tym przedziale czasowym, w moim prze-
konaniu, mieści się większość współczesnych dóbr
kultury.

W kontekście powyższej wypowiedzi oraz spój-
nych z nią poglądów autorki niniejszego opracowa-
nia we wstępnej fazie klasyfikacji potencjalnych łódz-
kich dóbr kultury współczesnej przeanalizowano
około 250 różnorodnych elementów struktury prze-
strzennej miasta zrealizowanych w latach 1945–1989.
W efekcie końcowym w repertorium, stanowiącym
podstawę opracowania dotyczącego wytypowania
dóbr kultury współczesnej, umieszczono 92 nie bę-
dące zabytkami obiekty reprezentatywne dla dzie-
dzictwa kulturowego i tożsamości miasta, zrealizo-
wane w badanym okresie.

Dla szerszego odniesienia klasyfikowanych dóbr
do kontekstu dorobku kulturowego Łodzi i badane-
go okresu tworzenia przeprowadzono wartościowa-
nie obiektów pod kątem ich roli w tworzeniu struktu-
ry przestrzennej miasta i rangi w kształtowaniu
krajobrazu miejskiego. Przyjęto następujące kryteria
oceny dotyczące roli obiektu w tworzeniu struktury
przestrzennej miasta i rangi w kształtowaniu krajo-
brazu miejskiego:

I. Obiekt harmonijnie dopełniający tkankę miejską.
II. Obiekt stanowiący jednorodny zespół zabudowy.
III. Obiekt wzbogacający układ (kwartał miejski, pie-

rzeję ulicy, skrzyżowanie, rejon zabudowy miesz-
kaniowej, zespół zabudowy przemysłowej, plac,
park etc.).

IV. Obiekt wyróżniający się zestawieniem form ar-
chitektonicznych lub/i rzeźbiarskich.

V. Obiekt zawierający nowatorskie rozwiązania funk-
cjonalno-technologiczne lub/i konstrukcyjno-ma-
teriałowe.

VI. Obiekt o wyjątkowych walorach architektonicz-
nych lub/i lokalizacyjnych.

VII. Obiekt stanowiący albo zawierający dominantę
układu przestrzennego w skali architektonicznej
lub/i urbanistycznej.

VIII.Obiekt stanowiący albo zawierający dominantę
pejzażową.

IX. Obiekt uznany za symbol rejonu lub/i miasta,
X. Obiekt uznany przez współczesnych (nagrody,

wyróżnienia, opinia społeczna).
Opierając się na dostępnych materiałach źród-

łowych w repertorium zamieszczono informacje do-
tyczące wartości historycznej (uznaniowej, znacze-
niowej) oraz ogólne uwagi odnoszące się do stanu
zachowania obiektu w 2007 roku w formie nie prze-
kształconej (stopnia degradacji w efekcie technicz-
nego zużycia lub niedbalstwa czy też spontanicznych
działań użytkowników).

Następnie podjęto próbę syntetycznej oceny sta-
nu zachowania obiektów ujętych w repertorium, aby
na tej podstawie sprecyzować założenia w zakresie
potrzeb i form ochrony dóbr kultury współczesnej
w polityce przestrzennej gminy. W fazie końcowej
I etapu badań sformułowano ostateczne kryteria wy-
boru obiektów do uznania za dobra kultury współ-
czesnej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów
w postaci oceny roli i rangi, stanu zachowania w for-
mie nie lub nieznacznie przekształconej oraz walo-
rów uznaniowo – artystyczno – historycznych świad-
czących o unikatowości obiektu. Dla przypomnienia
– niżej przytoczone, zawarte w zakończeniu I części
opracowania (I etap badań) autorskie kryteria wybo-
ru obiektów do uznania za dobra kultury współcze-
snej stanowią wypadkową elementów zawartych
w Repertorium dotyczącym wstępnej klasyfikacji po-
tencjalnych łódzkich dóbr kultury współczesnej, wła-
snych przemyśleń na temat dziedzictwa kulturo-
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wego i tożsamości Łodzi, zasad oceny istniejących
w dokumentach instruktarzowych obowiązujących
przy ewidencjonowaniu zabytków w Polsce (Karta
Ewidencyjna Zabytków Architektury i Urbanistyki tzw.
Biała Karta), jak również rejestrowaniu dzieł architek-
tury i urbanistyki XX w. na arenie międzynarodowej
(Minimum Documentation Fiche 2003, International
Committee for Documentation and Concervation of
buildings, sites and neighbourhoods of the Modern
Movement – Do_Co_Mo_Mo) oraz poglądów i doko-
nań innych badaczy w zakresie przedmiotowej pro-
blematyki. Kryteria te zostały w sposób bezpośredni
wywiedzione z definicji ustawowej dot. dobra kultu-
ry współczesnej i stanowiły podstawę ostatecznej
selekcji obiektów. Reasumując, w kontekście wyżej
przytoczonych poglądów i postulatów dotyczących
reguł oceny oraz wymogów ustawowych zastoso-
wano następujące kryteria wyboru obiektów do uzna-
nia za dobra kultury współczesnej:

I. Brak statusu zabytku.
II. Przynależność typologiczna do kategorii ustawo-

wej:
1. pomnik;
2. miejsce pamięci;
3. budynek;
4. jego wnętrza i detale;
5. zespół budynków;
6. założenie urbanistyczne;
7. założenie krajobrazowe.

III. Uznany dorobek współcześnie żyjących pokoleń:
1. cezura powstania 1945-1989;
2. nagrody, wyróżnienia, wybitny twórca, ważne

wydarzenie;
3. identyfikacja / akceptacja społeczna.

IV. Wysoka wartość artystyczna lub historyczna:
1. unikatowość;
2. reprezentatywność w odniesieniu do nurtu

twórczego;
3. kreatywność formy architektonicznej, układu

urbanistycznego, wystroju wnętrz;

4. innowacyjność struktury konstrukcyjno-budow-
lanej, wyposażenia;

5. autentyzm – zadowalający stan zachowania
w formie nie lub nieznacznie przekształconej;

6. ważna rola w tworzeniu struktury przestrzen-
nej miasta;

7. wysoka ranga w kształtowaniu krajobrazu miej-
skiego – obiekt uznany za symbol;

8. wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa kulturo-
wego i tożsamości miasta.

W wyniku przeprowadzonej wg kryteriów kolejnej
selekcji sporządzono imienną propozycję 39 wybra-
nych obiektów i obszarów wskazanych do uznania
za dobro kultury współczesnej w Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Łodzi wraz z uzasadnieniem dokonanego wybo-
ru i wyznaczeniem granic zespołów urbanistyczno –
architektonicznych proponowanych do uznania za
dobro kultury współczesnej oraz koncepcją wprowa-
dzenia ich form ochrony. O wyborze zadecydowały
trzy zasadnicze przesłanki. Przede wszystkim mak-
symalne spełnienie autorsko zaproponowanych wy-
wiedzionych z wymagań ustawowych oraz poglądów,
postulatów i dokonań innych badaczy przedmioto-
wej problematyki, kryteriów wyboru obiektów do
uznania za dobro kultury współczesnej. Następ-
nie ich rola w strukturze przestrzennej miasta i ran-
ga w kształtowaniu krajobrazu miejskiego zarówno
w odniesieniu do historii wielkomiejskiej Łodzi, jak
i w obliczu współczesnych przemian. Wreszcie obec-
ny, możliwie autentyczny, stan zachowania oraz wy-
soka wartość i reprezentatywność obiektu w aspek-
cie przynależności do poszczególnych kategorii
typologicznych ustanowionych przez ustawodawcę.
Niezwykle pomocną w procesie formułowania ocen
i wniosków była dyskusja środowiskowa zorganizo-
wana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Ło-
dzi, która miała miejsce w dniu 04.02.2008 roku. To
merytorycznie wartościowe i niezwykle konstruktyw-
ne spotkanie potwierdziło słuszność intencji i popraw-
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ność rozumowania autorki w zakresie wartościowa-
nia obiektów i problematyki ochrony dóbr kultury
współczesnej. Dowiodło również prawidłowości pod-
danej pod dyskusję tezy o potrzebie powołania Ko-
misji Konsultacyjnej ds. Ochrony Dóbr Kultury Współ-
czesnej. Wśród 39 wybranych obiektów znalazło się:

– 5 pomników;
– 3 miejsca pamięci;
– 17 budynków (ich wnętrza i detale);
– 7 zespołów budynków;

– 5 założeń urbanistycznych;
– 2 założenia krajobrazowe.
Które z tych obiektów mogą pretendować do

miana dzieła architektonicznego, dzieła unikatowe-
go w ramach przestrzeni współczesnego miasta?

Niewątpliwie, w pierwszej kolejności te przynależ-
ne do zbioru „rzeczy architektonicznych”, rozpatry-
wanych w kategoriach typologicznych mieszczących
się w ramach ustawowych pojęć „budynków” lub
„zespołów budynków”.

I. KATEGORIA WG USTAWODAWCY – BUDYNKI, ICH WNĘTRZA I DETALE
 

Lp. Nazwa Adres/Obszar Datowanie

1 Biblioteka Miejska ul. Gdańska 100/102 1938–1939/1949
im. Marsz. Józefa Piłsudskiego

2 Kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszego ul. Zgierska 123 1938–1939/1949–1956
Serca Jezusowego i Świętej Małgorzaty Alacoque

3 Kościół rzymskokatolicki ul. Antoniego 4 (1927) – 1947–1951
pw. Św. Antoniego z Padwy

4 Gmach Wydziału Włókienniczego ul. S. Żeromskiego 116 1948–1949/1955
I Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej

5 Kościół oo. Salezjanów ul. S. Kopcińskiego 1/3 1948–1963
p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6 Wieżowiec Centrali Tekstylnej – siedziba ul. H. Sienkiewicza 3/5 / 1951
Łódzkiego Ośrodka Telewizyjnego ul. Prez. G. Narutowicza

7 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego ul. J. Matejki 34/38 / 1955–1959
ul. Prez. G. Narutowicza 106/108

8 Dom Partii al. T. Kościuszki 107/113 1956

9 I Szkoła Tysiąclecia ul. Pojezierska 45 1956–1960

10 Hala Sportowa – Pałac Sportowy ul. Ks. I. Skorupki 17/19 / 1957–1958
al. Politechniki /
ul. Stefanowskiego

11 Szkoła Tysiąclecia koło Stadionu Widzewa ul. Marsz. J. Piłsudskiego 159 1963



124

12 Łódzka Drukarnia Dziełowa ul. Rewolucji 1905 r. 45 / 1964–1965/1973
ul. POW 18/20

13. Szkoła Podstawowa nr 111 ul. S. Jaracza 44/46 /
ul. POW II połowa lat 60. XX w.

14 Gmach Wydziału Budownictwa Lądowego al. Politechniki 6 1969–1972
Politechniki Łódzkiej

15 Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych ul. Wojska Polskiego 121 1971–1975

16 Dom Spokojnej Starości ul. Krzemieniecka 7 1973–1975

17 Gmach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 149/153 1973–1984

II. KATEGORIA WG USTAWODAWCY – ZESPOŁY BUDYNKÓW
 
Lp. Nazwa Adres/Obszar Datowanie

1 Zakłady „CEWKA” w Rudzie Pabianickiej ul. Pabianicka 121/127 1955

2 Zespół Elektrociepłowni EC II ul. Wróblewskiego 26/30 / 1955–1958
al. Politechniki

3 Rondo Solidarności – ul. Pomorska 98, 115 / 1958–1962
Zespół domów mieszkalnych z usługami ul. Uniwersytecka 46/48, 50

4 Pawilony handlowo-usługowe w osiedlu „KURAK” 1960–1966
- pawilon „KAPELUSZ ANATOLA” ul. Paderewskiego 6
- pawilon „ŁAMANIEC” ul. Zaolziańska 10

5 Zakłady sprzętu elektronicznego „FONIKA” ul. Wróblewskiego 16/18 I połowa lat 70. XX w.

6 SDH Spółdzielczy dom handlowy „CENTRAL” + ul. Piotrkowska 165/169 / 1972–1974
„Biurowiec A” i „Biurowiec B” ul. Piotrkowska 173

7 Szpital – Pomnik CENTRUM ul. Rzgowska 281/289 / 1982–1987/88
ZDROWIA MATKI POLKI al. Matek Polskich

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują m.in.
takie obiekty, jak:

– Kościół oo. Salezjanów pw. Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus, 1948–1963, twórcy: J. Korski vel Ka-
ban i W. Korski, nurt: klasycyzm akademicki;

– Wieżowiec Centrali Tekstylnej – siedziba Łódzkie-
go Ośrodka Telewizyjnego, 1951, ob. Urząd Marszał-
kowski, twórcy: J. Krug i F. Tadanier, nurt: socrealizm;

– I Szkoła Tysiąclecia, 1956–60, ob. Gimnazjum
i Liceum, twórca: T. Herburt, nurt: funkcjonalizm;
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– Pawilon handlowy „Kapelusz Anatola”, 1960–
1966, twórcy: Cz. Kazimierski, Sz. Walter, J. Piestrzyń-
ski, nurt: funkcjonalizm;

– Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych,
1971–75, ob. Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strze-
mińskiego, twórcy: B. Kardaszewski, W. Nowakow-
ski, nurt: funkcjonalizm.

Obiekty te zawierają bowiem, zdaniem autorki,
najwięcej cech reprezentatywnych dla określonego
nurtu twórczego, cech świadczących o wartości arty-
stycznej. Być może zachowają przypisywaną im obec-
nie rangę symbolu – znaku miejsca w krajobrazie urba-
nistycznym i strukturze przestrzennej miasta Łodzi,
a w przyszłości zasłużą na miano „ikon architektury”.

Wydawnictwo specjalne Komunikatu SARP, Warszawa,
listopad 2006;
M. Sołtys, Kryteria oceny – wyboru dóbr kultury współcze-
snej opracowane przez OW SARP, referat, Seminarium OW
SARP, Warszawa 2005.
http://warszawa.sarp.org.pl/php/galeria/dobra/r_soltys.htm;
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos-
podarowaniu przestrzennym, – Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717;
M. Witwicki, Refleksje na temat wartości współczesnej ar-
chitektury w nawiązaniu do socjologii miasta, referat, Semi-
narium OW SARP, Warszawa 2005.
http://warszawa.sarp.org.pl/php/galeria/dobra/r_witwic-
ki.htm.

BIBLIOGRAFIA

E. Nekanda-Trepka, Rejestr zabytków oraz gminna ewiden-
cja zabytków a zbiór potencjalnych dóbr kultury współcze-
snej – refleksje na temat relacji i zasad ochrony, referat,
Seminarium OW SARP, Warszawa 2005, http://warsza-
wa.sarp.org.pl/php/galeria/dobra/r_trepka.htm;
J. Olenderek, Polityka ochrony dóbr kultury współczesnej w
Łodzi, opracowanie studialno-koncepcyjne, maszynopis,
Łódź 2008;
Rejestr zabytków czy lista dóbr kultury architektury współ-
czesnej; status dóbr kultury współczesnej, jak chronić i od-
nawiać obiekty architektoniczne i urbanistyczne, materiały
pokonferencyjne, red. M. Włodarczyk, Prezydium ZG SARP,



126

Bohdan Paczowski *

DZIEŁO I RZEMIOSŁO

MASTERPIECE AND CRAFTSMANSHIP

W nowej sytuacji demograficznej, ekonomicznej i kulturalnej „idei dzieła architektonicznego” nie wystarczy
sprowadzić wyłącznie do „dzieła sztuki”. Architekturę trzeba traktować jako szeroko pojmowane rzemiosło,
z którego może dopiero wyłonić się dzieło. Dla Richarda Sennetta, dobry rzemieślnik to ten, który „szuka
rozwiązań pozwalających mu odkrywać wciąż nowe obszary. Rozwiązywanie problemów i ich wynajdywanie
są w jego umyśle nierozerwalnie ze sobą związane”.

Słowa kluczowe: dzieło, rzemiosło

In the future demographic, economic and cultural contexts the idea of an ‘Architectural Masterpiece’ co-
uldn’t’ t survive, if reduced to a mere ‘masterpiece of art’. To save architecture, we must consider it as a
craftsmanship in the broad sense of the term, from which a masterpiece may emerge. „The Craftsman”
described by Richard Sennett in his recent book, „uses solutions to uncover new territory. Problem solving
and problem finding are intimately related in his mind”.

Keyword: masterpiece, craftsmanship

Katedra, pałac, ratusz, brama miejska, hala tar-
gowa albo zamożna kamienica mieszczańska, póź-
niej muzeum, teatr, szkoła, czy siedziby władz, były
już dziełami zanim powstały, ze względu na znacze-
nie i szczególne miejsce, często wyznaczone histo-
rią. Po wybudowaniu albo zachwycały i stawały się
ikoną, w której to co już znane i bliskie przybiera-
ło nową postać, albo pozostawały tylko symbolami
władzy, wiary, kultury, wspólnoty i bogactwa, zro-
zumiałymi dla wszystkich. Jako miejsca pamięci, nie
zawsze najbliższej sercu, tworzyły trwałe, rozpo-
znawalne punkty, dzięki którym miasto stawało się
czytelne i każdy mógł się w nim łatwo odnaleźć. By-
ło tak, kiedy wszystkie miasta Europy razem wzięte
nie przekraczały jeszcze 10 milionów mieszkańców

i przetrwało miejscami do dziś, kiedy na całym świe-
cie żyją ich w miastach 3 miliardy. W ciągu najbliż-
szych 50 lat liczba ta ma się jednak podwoić. Czy
„dzieło architektoniczne” będzie wtedy jeszcze dalej
coś znaczyć?

Odkąd zabudowa pokrywa coraz większe obsza-
ry wymykające się oku, odkąd kanony stylistyczne,
łącznie z artykułowanym językiem nowoczesności,
ustępują formom przypadkowym, albo giną w pu-
dłach bez wyrazu, odkąd związki wspólnoty ludzkiej,
wraz ze znaczeniem symbolicznym miejsc i instytu-
cji publicznych, stają się płynne – autorzy budow-
li pretendujących do szczególnego znaczenia po-
rzucają coraz częściej rygory „dzieła architektonicz-
nego” i ekstatycznym gestem, wyzwolonym z uwa-

* Bohdan Paczowski, mgr inż. arch., Atelier d’Architecture Paczowski et Fritsch, Luksemburg.
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runkowań, starają się tworzyć indywidualne „dzieła
sztuki”. Wybitnym architektom przychodzi to w spo-
sób naturalny, dzięki sile wyobraźni i spoistości two-
rzonego obrazu zdobytej  wytrwałym poszukiwaniem
własnego stosunku do materiału i formy. Ich dzieła
wywołują nieraz powszechny podziw, jak świetliste
tytanowe osłony muzeum Franka Gehryego, eksplo-
dujące geometrie Daniela Libeskinda, Toma Mayne’a
i Koop-Himmelblau, czy zawrotne rzeźby architekto-
niczne Zahy Hadid. Pozostają jednak osamotnione
w swojej niepowtarzalnej wyjątkowości. Dodają coś
do języka architektury, jej wirtualnych wyobrażeń
i urozmaicają sobą budowany krajobraz ale, podob-
nie jak dzieła-protesty ekspresjonistów w początkach
XX wieku, nie proponują nowych typologii, które mo-
gły być przydatne dla kształtujących się przestrzeni
miejskich.

Nieokreślony status dzieła sztuki, którego mierni-
kiem staje się coraz częściej wartość nie tyle arty-
styczna, co rynkowa, wraz z potrzebą przyciągnięcia
uwagi, sprawiają, że budowle mniej obdarzonych
twórców, które mają się wyróżnić i zaspokoić wyma-
gania reklamy, wcielają w życie uproszczoną zasadę
psychologii formy: Stać się za wszelką cenę „figurą”,
albo „postacią”, żeby wynurzyć się z „tła”. Jak jed-
nak mówi Chateaubriand: „ambicja nie poparta ta-
lentem jest przestępstwem”.

Jeśli odpowiednikiem tradycyjnego miasta w przy-
rodzie był ogród, to nowe przestrzenie miejskie swo-
im wymiarem i przypadkowością kształtu stają się
bliższe pejzażowi. Dlatego przestrzeń miejską moż-
na dziś widzieć także jako budowany krajobraz. Kra-
jobraz ten nie stanie się jednak przychylny ludziom
za sprawą przypadku, podobnie jak „niewidzialna
ręka rynku” nie uchroni ludzi przed ekonomiczną za-
paścią. Musi zostać znaleziona równowaga pomię-
dzy wolnością i regułą i nigdy nie czuło się chyba jej
braku bardziej niż dziś. Emanuel Levinas napisał:
Moja wolność nie jest moim ostatnim słowem. Nie
jestem sam.

Tak jak w rodzaju ludzkim nie może zabraknąć
wybitnych jednostek, tak w nowym krajobrazie, jeśli
nie ma on pokryć ziemi chaosem, nie powinna prze-
paść idea „dzieła architektonicznego”. Wybitna jed-
nostka staje się przykładem dla innych, mniej wybit-
nych, oni z kolei promieniują na resztę, a od nich
wszystkich zależy stopień kultury i cywilizacji, albo
stopień barbarzyństwa danego społeczeństwa, mia-
sta i czasu. Podobnie oddziaływało „dzieło architek-
toniczne”, co widać w kolejnych nawarstwieniach
historycznych miast europejskich, do których nie
dotarła jeszcze w pełni fala demograficzna rozlewa-
jąca miasta innych kontynentów, szczególnie Azji.
Centrum Pompidou, czy Tate Modern nie tylko przy-
ciągają tłumy swoim obrazem i zawartością. Pary-
skie Centrum ożywiło okolicę Hal i pobliskie Marais,
a londyńska nowa Tate dźwignęła dzielnicę South-
wark ze stanu degradacji i zbliżyła do otoczenia ka-
tedry Świętego Pawła i do City, przerzuconą przez
Tamizę ścieżką Fostera.

Europejskie „dzieła architektoniczne” to nie tylko
„postacie”, jak katedry i ratusze, paryski Luwr, czy
Biblioteka Narodowa albo muzeum w Bilbao. Dzieła-
mi mogą być także budowle wtopione w „tło” i nale-
żące do kontekstu. Biagio Rossetti, XV-wieczny urba-
nista Ferrary, wybudował swój skromny ceglany dom
w pierzei jednej z uliczek swojego miasta, odróżnia-
jąc go od innych tylko ceramicznymi, ornamentalny-
mi łukami nad oknami i nad wejściem. Barcelońska
Casa Mila Gaudiego o kamiennej fasadzie podobnej
do zastygłych, spiętrzonych warstw lawy, to narożna
kamienica czynszowa, zachowująca skalę i gabaryty
planu Cerdy. Krakowskie, baśniowe kamienice „Pod
śpiewającą żabą” i „Pod pająkiem” Talowskiego też
przestrzegają tych praw, podobnie jak przestrzega
ich „Studio Raspail” – paryski klejnot modernizmu
lat 30. – dzieło architekta polskiego pochodzenia,
Bruna Elkounena, a Jean Nouvel, budując Fundację
Cartier’a w Paryżu, cofnął wprawdzie w głąb terenu
jej fasadę, ocalając w ten sposób wiekowy cedr Cha-
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1. „Budynki-pudła”. Rysunek Saula Steinberga 1954 / „Box-buildings” by Saul
Steinberg 1954   2. „Budynek-dziwadło”. Rysunek Claire Brétecher w tygodniku
„Le Nouvel Observateur” 2008 / „A freak-building” by Claire Brétécher in weekly
magazine „Le Nouvel Observateur” 2008
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teaubrianda, ale oddzielił szklaną ścianą teren od uli-
cy, by zachować linię zabudowy. Każde z tych dzieł,
choć nie decydujące o strukturze miasta, zachowuje
jej reguły i równocześnie uzupełnia ją w duchu swo-
jego czasu, jak w wypadku renesansowej dyscypliny
Rossettiego, secesyjno-romantycznych inspiracji
Gaudiego i Talowskiego, modernistycznej poetyki
Elkounena i współczesnego wyrazu w wypadku No-
uvela. W przestrzeniach miast europejskich dużo po-
zostanie jeszcze miejsc do „łatania” istniejącej tkan-
ki i wpisywania w nią, na zasadzie kolażu, nawet
większych całości, jak to zrobił kiedyś Christian de
Portzamparc, budując swoją paryską uliczkę miesz-
kalną „des Hautes Formes”.

W przestrzeniach budowanych całkowicie od
nowa, gdzie skala może zmienić się nieraz radykal-
nie, podwójna rola „dzieła architektonicznego” – jako
„figury-postaci” i jako elementów „tła” – zarysuje się
jeszcze bardziej wyraziście, jeżeli nie zostanie w ogóle
zagrożona. Nie będzie już „łatania”, ale poszczegól-
ne, oddalone od siebie obiekty, choćby najznako-
mitsze, same nie stworzą jeszcze otoczenia na mia-
rę ludzką. Odpowiedzi dla tych nowych przestrzeni,
nowej skali, nowych form życia, nowych technologii,
rosnących wymagań oszczędności i nowego stosun-
ku do energii, będą bardziej złożone i bardziej uwa-
runkowane, niż tego wymagały dotąd zadania trady-
cyjne. Budowanie tak złożonego technicznie „tła”
będzie mogło pozostać w rękach technologów i bier-
nie im poddanych architektów, a wtedy „dzieło ar-
chitektoniczne” ograniczone zostanie do sporadycz-
nych „figur” i wysokich budżetów z dużym stopniem
„swobody twórczej”, z tym że i te zadania, po części,
można będzie powierzyć innym, na przykład desi-
gnerom lub twórcom mody, by proponowali zaska-
kujące formy, realizowane potem przez odpowied-
nią bazę techniczną.

Dla architekta będzie to wielkim wyzwaniem i od
sposobu w jaki je podejmie, a też od stopnia kultury,
wiedzy i rzetelności tych, którzy gospodarują teryto-

rium i tych którzy finansują to, co się na nim buduje,
zależeć będzie czy i w jakiej formie ocali się idea
„dzieła architektonicznego”. Nie zginie na pewno
postać architektów-artystów. Ilość ich dzieł będzie
jednak ograniczona i nawet najbardziej spektakular-
ne z nich pozostaną samotnymi wyspami światła
w szarości budowanej reszty. Pytanie co z tą resztą?
Grozi jej podział na ogromną większość budynków-
pudeł, w której tkwić będą gdzieniegdzie dla okrasy
budynki-dziwadła.

Architekt, choć dyletant z konieczności – bo nie
sposób poznać równocześnie i do końca to wszyst-
ko, co należy do technologii, ekologii, ekonomii, so-
cjologii, psychologii, historii, filozofii, kultury i sztuki,
które wspólnie tworzą jego dziedzinę – jest jednak
jedynym uczestniczącym w procesie budowania, któ-
ry nosi w sobie od początku do końca obraz budo-
wanej całości, jej sensu i wzajemnych relacji pomię-
dzy poszczególnymi jej składnikami. Redukując go
do roli zrezygnowanego wykonawcy pudeł albo
dziwadeł, ludzka wspólnota zadałaby sobie sama
niewyobrażalną stratę, nie będąc być może nawet
tego świadoma. Od architekta zależy jednak, by tę
rolę odrzucił pamiętając, że jego zawód to przede
wszystkim rzetelnie wykonywane rzemiosło.

Znany socjolog amerykański Richard Sennett,
uczeń Hanny Arendt, wykładający w London School
of Economics, wydał w tym roku kolejną książkę,
zatytułowaną The Craftsman – „Rzemieślnik”. Jako
przykłady postawy rzemieślniczej cytuje w niej fizyka
Roberta Oppenheimera i ... architekta Franka Gehry.
Rzemiosło uważa za jedną z trwałych i podstawo-
wych skłonności człowieka – pragnienie wykonania
dobrej roboty dla niej samej – i dodaje, że zbiera
ono dużo większy plon niż tylko sprawna robota ręcz-
na, zarówno w służbie autora programów kompute-
rowych, jak lekarza i artysty. Dobry rzemieślnik szu-
ka rozwiązań, które pozwalają mu odkrywać nowe
obszary. Rozwiązywanie problemów i ich wyszuki-
wanie są dla niego nierozerwalnie ze sobą związane.
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Dwa spośród wielu przykładów dochodzenia do two-
rzenia dzieł drogą tak pojmowanego rzemiosła to
wydające się wymykać materii, ascetyczne budowle
Japonki Kazuyo Sejimy i twórczość „budowniczego”
Renza Piano – który w nowej siedzibie Kalifornijskiej
Akademii Nauk połączył istniejące z nowym, tworząc
całość o najwyższych standardach ekologicznych.

Nie należąc do nielicznej grupy wybranych, jaką
tworzą jego koledzy-artyści, ale przyjmując właści-
wie pojętą postawę rzemieślnika, młody architekt
osiągnąłby podwójną korzyść. Z jednej strony wy-

kazałby, że prawdziwe „dzieło architektoniczne”
to nie powierzchowna zabawa formalna, tylko coś,
co wyrasta ze znacznie głębszych podstaw i w dobie
informatyki ma dużo większy zasięg oddziaływania,
a z drugiej otworzyłby sobie samemu drogę do moż-
liwości stworzenia tego dzieła, podobnie jak to osią-
gnęli kiedyś jego słynni koledzy, którzy też zaczynali
od rzemiosła, w myśl zasady Tomasza Manna, że
wielkie dzieła zawsze były rezultatem skromnych za-
miarów. Ambicja nie może stać na początku, przed
dziełem, lecz musi rosnąć razem z nim.
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Juan Manuel Palerm Salazar*

PRZESTRZEŃ  JAKO  KRAJOBRAZ.  W  STRONĘ  KRAJOBRAZU
(W  PRZESTRZENI)  ARCHITEKTURY

SPACE  AS  LANDSCAPE.  TOWARDS  THE  LANDSCAPE  (IN  THE
SPACE  OF)  ARCHITECTURE

Krajobraz nie jest naturą, jest wizją natury. W pojęciu krajobrazu kryje się idea pewnej wizji, pewnej percepcji.
Krajobraz nie ma racji bytu jeśli zabraknie człowieka, który by go obserwował, kontemplował, który wreszcie
żyłby w jego przestrzeni, w czasie.

Słowa kluczowe: landscape, time, architecture

The landscape is not a nature, it is a vison of nature. There is a concept of vision, of perception, implicit in the
word landscape. The landscape has no sense if there is no man who observs and contemplates it, who
finally lives in its space, in time.

Keywords: krajobraz, czas, architektura

Il Paesaggio non è la natura, bensì una visione
della natura. Nel termine landscape è implicito il
concetto di visione, di percezione. Il paesaggio non
ha senso se non esiste un uomo che lo osserva, lo
contempla o, più concretamente, lo vive nel suo
spazio, nel tempo.

Paesaggio come spazio
Progettare il paesaggio significa proporre un’inter-

pretazione (percettiva, sensoriale ed esistenziale)
della natura e tradurla in forme. Progettare il paesag-
gio consiste nel realizzare un artificio nella natura,
nel manipolarla per la percezione o per la vivenza
umana. Come, d’altro canto, un paesaggio agrario
non è altro che una manipolazione della natura mirata

alla produzione agricola e allo sfruttamento delle
risorse del suolo, eseguita nel modo più compatibile
con le caratteristiche ambientali di quel suolo (geolo-
giche, pedologiche, botaniche, ecc.).

Paesaggio come forma e temporalità
Il progetto del paesaggio come forma in movi-

mento, in via di trasformazione (dalla cultura dello
spazio, dell’immagine alla cultura del tempo).

Il paesaggio è costituito da forme viventi e, in
quanto tali, mutevoli, come la vegetazione o gli stessi
agenti atmosferici e climatici. Il paesaggio è pertanto
la rappresentazione di forme (naturali e artificiali) in
divenire e in continuo cambiamento. Il tempo e il
cambiamento fanno parte del progetto di paesaggio

* Palerm Salazar Juan Manuel, prof. arch., Universidad de Las Palmas, Gran Canaria, Escuela. Superior de Arquitectura.
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che, pertanto, prevede di per sé la crescita, i muta-
menti stagionali, il deterioramento e la manutenzione.

Il paesaggio è una forma di processo, come anche
il progetto di paesaggio.

Le forme del paesaggio si fondano sul movimento
nell´spazio, sulla percezione del movimento. Il fattore
tempo e il fattore movimento sono fondamentali nel
progetto di paesaggio. Un paesaggio è mutevole
anche perché è vissuto dall’interno ed è, letteral-
mente, plasmato dal movimento dell’utente, come
succede con un’opera d’arte contemporanea nella
tradizione dell’arte minimal o della land art.

Il tempo del paesaggio e il tempo della città: la
città, le architetture, le funzioni urbane prevedono
tempi lunghi, ma anche assai brevi… sicuramente
diversi da quelli del paesaggio naturale, dal tempo
delle stagioni o dai decenni che occorrono affinché
un albero raggiunga la maturità.

Quando la meta è un tempo futuro, si può svilup-
pare il progetto attraverso un insieme di strategie
che governino il processo costruttivo? Ciò signi-
fica misurare e segnare un paesaggio stabilendo
geometrie, itinerari, percorsi, prospettive visuali, coor-
dinate spaziali e geografiche, landmark architettonici,
vegetazione, albereti, Sistemi di Sistemi.

Il paesaggio non si può definire, non si può identi-
ficare solamente con il territorio, con la dimensione
di un terreno vasto; occorre riflettere su dimensioni
più ridotte, maggiormente articolate e, pertanto,
considerare il paesaggio anche come un punto di
vista, un modo di vedere lo spazio e quindi una
maniera di guardare.

Oggi, spesso, lavorare sul paesaggio significa
collaborare con le forme della natura e manipolarle
in funzione di una nuova operazione estetica e d’uso,
dove l’arte, la biologia, l’architettura, l’ingegneria, la
botanica, ecc. offrano un ambito di studio e di
necessaria riflessione.

È interessante valutare l’interazione, sia di metodo
che di sostanza, fra il progetto di paesaggio e i pro-

getti di architettura, d’ingegneria, dell’ambiente,
a Fatto che si conceda maggiore importanza a una
strategia articolata sul territorio, senza tuttavia cadere
in pure definizioni.

La riflessione sul paesaggio non può limitarsi
a prestare attenzione solo alle definizioni del
medesimo, nonostante possano essere importanti,
ma deve orientarsi anche verso la sua autentica
misurazione, in base ai risultati che produce, ed
è necessario vederne l’efficacia e identificare il

valore progettuale che lo unisce fra le diverse
materie che lo sostentano e che devono essere
prospettate sul territorio.

Lo studio di questo rapporto è un’occasione per
riflettere sulla dimensione paesaggistica dell’archi-
tettura.

Nel mondo contemporaneo, i concetti di processo
e di cambiamento sono entrati a far parte dei temi
del paesaggio e del territorio. In questo senso, il rap-
porto con le tecniche di progettazione del paesaggio
interessa in parte anche l’architettura, l’ingegneria,
la geografia, la botanica, ecc., soprattutto sotto
l’aspetto moderno e contemporaneo, in cui il fattore
tempo e il fattore movimento sono fondamentali.

Le sequenze spaziali, la circolazione e i percorsi,
riassumendo l’aspetto cinetico degli spazi, ivi com-
preso il revival pittorico, sono fattori decisivi per
progettare il paesaggio. La difficile descrizione del
paesaggio che non ha né forma né colore. La perce-
zione dei fenomeni ha sostituito la composizione
pittorica che si trovava alla base del progetto
paesaggistico dei primi grandi parchi del XX secolo.
Il paesaggio è fatto di forme, ma anche di rapporti
e di esperienze.

Paesaggio con valore di memoria. Non si può
parlare di grande parco urbano, ma piuttosto di si-
stemi che, a volte, hanno consistenze morfologiche
variabili e coincidono con antichi corsi di fiumi o con
ampliamenti della città. Paesaggi riletti, che implicano
necessariamente, nel loro rifacimento, riconfigurarsi
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e darsi un futuro, come pure un lavoro sulla nostalgia,
dato che gli elementi del passato non possono essere
manipolati e riconfigurati con indifferenza.

Paesaggio e architettura

Lo spazio pubblico
Lo spazio aperto (parchi, giardini, viali, piazze,

parcheggi, ecc.) ha acquisito un ruolo decisivo nella
definizione della forma della città. Al contrario, la città
ha delegato molte attività/ruoli che non è più in grado
di sostenere. Nella costante crescita e nel cambia-
mento di questi ruoli e nella continua diversificazione
dei possibili utenti, quali sono, dunque, i limiti di varia-
bilità che il progetto paesaggistico può e deve
possedere?

L’architettura è più esplicitamente un artificio,
poiché agisce attraverso la manipolazione e la tras-
formazione della natura e, spesso, in chiara contrap-
posizione ad essa.

L’architettura stessa è tuttavia parte integrante del
paesaggio. La migliore architettura è quella che
collabora, in prima persona, all’interpre-tazione del
paesaggio.

Progettare l’architettura – come, se non di più,
progettare il paesaggio – significa realizzare un
artificio nella natura, manipolarla per la percezione
e per la vivenza umana.

A volte vuol dire differenziarsi profondamente
e chiaramente dalle forme naturali, contrapponendo
le forme della costruzione trilitica o evitando perfino
il contatto con le forme naturali.

In ciò esiste una perfetta sintonia delle tecni-
che progettuali fra paesaggio e architettura, e, in
quest’accezione “cinematica”, paesaggio e archi-
tettura tendono spesso a fondersi e a confondersi in
un’unica operazione estetica.

Considerando il fattore “spazio” nell’architettura,
vale a dire un’architettura vista soprattutto come
interni, si può concepire una relazione fra architettura

e paesaggio come una relazione dentro-fuori, una
relazione di orizzonti, diaframmi e percezioni visuali,
una relazione mutua fra interni ed esterni.

Architettura e paesaggio devono partecipare,
insieme ad altre discipline, a un sistema articolato
e si possono arricchire reciprocamente se si consi-
dera, da un lato, la presenza del paesaggio come un
ambito fisico territoriale e, dall’altro, la dimensione
paesaggistica come supporto tecnico culturale.

Per Progettare il Paesaggio, abbiamo comunque
bisogno dell’architetto, come mediatore (inter-
disciplinare) con doti tecniche ed estetiche per agire
sulla natura, sul territorio e sulla città, capace di
accettare la diversità.

Joào Nunes lo descrive partendo dall’esigenza di
usare i termini “tolleranza e generosità” nell’azione
progettuale, come pure nel riconoscimento dei
meccanismi che dal “tempo” agiscono sul paesaggio.
Entrambi i termini, parole-concetto, ci parlano di
requisiti che è necessario imparare, quando si applica
una cultura che trasporta “l’oggetto paesaggio”,
come ambito culturale del XX secolo, allo “spazio/
tempo paesaggio” che proponiamo all’interno della
ricerca e del lavoro sul paesaggio di oggi.

Attraverso la comprensione di questi termini/
concetto passiamo dalla cultura dell’oggetto a quella
dello spazio e, da quest’ultima, alla cultura del tempo.

In questo caso L’INCERTEZZA DELLO SPAZIO
PUBBLICO risulta evidente e sconcertante dalle di-
mensioni del Paesaggio, che associano lo spazio e il
tempo alla forma di guardare, capire e agire sulla
realtà.

L’aveva già detto Paul Virilio, riferendosi alla
Rivoluzione Francese del 1789, la rivoluzione pro-
fonda, che si trova lì, nell’invenzione di uno “Sguardo
Pubblico”; ed è proprio questo Sguardo Pubblico
a premiare e perdurare dal Panottico di Jeremy Ben-
tham all’Alexander Platz di Berlino, dal testo di Alfred
Döblin alla pellicola di Rainer Weiner Fassbinder, dal
film Blade Runner di Ridley Scott ambientato a Los
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Angeles all’ago-nizzante sguardo pubblico di Matrix
di Joel Silver e dei fratelli Wachoski, dove appare
evidente questo bisogno di evoluzione rivendicato
da Virilio.

I punti in comune fra loro risiedono nel controllo
dell’angolazione dello sguardo, nel “PRINCIPIO DI
VIGILANZA”: L’occhio che tutto vede.

I meccanismi della visione (e la loro trasmissione)
hanno acquisito una funzionalità non solo pratica,
ma anche simbolica. Come per esempio, le archi-
tetture e i paesaggi dei film Blade Runner o Matrix.

Vedere, ma senza essere visto
In un certo senso ci troviamo davanti a questo

cambiamento, che Virilio avverte e Antonio Álvarez
Reyes conferma in ACTAS, Huesca 1998:

Dal momento in cui lo “spazio pubblico” cede
davanti all’«IMMAGINE PUBBLICA» è necessario
avvertire che la vigilanza e l’illuminazione si spostano,
a loro volta, dalle piazze, dalle strade e dai viali verso
questo Terminal di riopzione di pubblicità e d’infor-
mazione a domicilio che supplisce la città, verso il
territorio della vetrina di J. Bentham, lo Spazio urbano,
e dal paesaggio luminoso di Alexander Platz al
televisore che rappresenta Blade Runner o all’«inter-
face» del computer programmatico multiplo di Matrix.
Tutti loro, nell’ansia di fornire forme ultimate, secondo
una logica trasformativa, capaci di prescindere dal
tempo generativo di un’estetica meticcia/macchinista.

R. Bocchi riesamina questo concetto in Città Pae-
saggio, pubblicato su Finestre sul Paesaggio (Gar-
gemi editori):

La finito albertiana è andata a finire nell’archi-
tettura. Non si tratta di dissoluzione o di distruzione
delle forme, si tratta di restituzione di spazi al tempo,
di dare tempo allo spazio, di creare altri spazi in una
dinamica continua che contraddice la staticità e, in
qualche modo, la stessa tettonica.

Si cercano spazi di relazione e relazione fra spazi,
invece di spazi finiti in cui svolgere riti arcaici o mo-
derni.

La cultura contemporanea è analizzata in questo
paradigma da autori, fra cui spiccano PAESAGGIO
E ARCHITETTURA, Mike Davis, Kenneth Frampton,
David Harvey, ecc., che coincidono nel ripensare la
dimensione del pubblico in un contesto del tardo
capitalismo, dove lo spazio pubblico è stato pratica-
mente abbandonato a causa della deregulation delle
pratiche merceologiche e di una maggiore attrazione
dello spazio mediatico come forma di rapportare
pubblico e politica.

Ci troviamo pertanto in una rappresentazione dello
spazio pubblico alla ricerca di nuove strade da per-
correre che le sue scenografie possano offrirci.

Io, intanto, vi propongo dei versi di Pedro García
Cabrera (1905–1981) che ci riconciliano con la nostra
esistenza e con la nostra natura:

A la mar fui por naranjas,
cosa que la mar no tiene.
metí la mano en el agua:
la esperanza me mantiene.
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Piotr Patoczka*

Jadwiga Gancarz **

TU  I  ÓWDZIE  W  KRAKOWIE

HERE  AND  ELSEWHERE  IN  CRACOW

Tu i ówdzie w Krakowie, stanowi wybór szeregu anegdotycznie ujętych sporów, które toczą się zarówno
w środowisku architektów, jak i wśród mieszkańców miasta na temat istotnych kontrowersyjnych dzieł.
Przytoczono kilka  istotnych wypowiedzi dotyczących tych miejsc i kontrastów współczesnej i historycznej
architektury. Konkluzją całości wydaje się stwierdzenie, że istnieje w Krakowie możliwość łączenia nurtu
architektury tradycyjnej i nowoczesnej w harmonijną postać kompozycji ulic i placów. Dla nas krakowiaków
aspekt czysto formalny łączy się jeszcze z mocnym nurtem emocjonalnym, przeżywania wszystkiego, co
nazywamy krajobrazem miasta.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, kontekst urbanistyczny, zdobienie elewacji

Here and elsewhere in Cracow, is the choice of a number of anecdotically included disputes, which are now
held in both the architects and among the inhabitants of the city on the essential controversial works. Some
examples refer to some of the most important expression for these positions and contrasts of contemporary
and historical architecture. A whole seems to conclude that there is the possibility of mergers in Krakow
stream of traditional and modern architecture in a harmonious composition of streets and squares. For us,
krakovians purely formal aspect still connects with a strong emotional trend, experience everything that we
call the city landscape.

Keywords: landscape architecture, urban context, adornment elevation

Wprowadzenie

Wyobraźcie sobie, że urodzony i wykształcony w
Krakowie, starszy już architekt, nauczyciel akademicki
o pewnych ambicjach naukowych... ma pewną sła-
bość. Lubi spacerować po mieście, aby oglądając
różne dziwactwa, dyskutować ze sobą. Zdarza się,
że  komentuje półgłosem oglądany budynek, a na-

wet pyta przypadkowych przechodniów o ich zda-
nie, co wprowadza go w jeszcze głębsze refleksje...

Czyż nie jest występkiem, zastanawianie się dzi-
siaj, czy Adolf Szyszko Bohusz wznosząc budynek
Feniksa w narożniku rynku krakowskiego... zaprze-
czył idei kontynuacji i wymogowi nawiązania do oto-
czenia. Zaraz jednak myśl ta została poddana w wąt-
pliwość ... przecież każda epoka ma własny porządek

* Patoczka Piotr, dr hab. inż. arch., prof. PK, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu.
** Gancarz Jadwiga, mgr inż. arch. kraj., Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu.
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Zbiór kontrowersyjnych detali wybranych z ulic i placów Krakowa / Compilation of controversial details from some selected
Cracow streets and squares
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i ład... jak śpiewał Bułat Okudżawa. Modernizm
przez takie właśnie dzieła zyskał uznanie w Krako-
wie, a z czasem stał się symbolem postępu i nowo-
czesności, w oparciu o te zasady, kolejne pokolenia
rozwinęły współczesne maniery architektoniczne. Bez
Feniksa, powstałego z popiołów, na miejscu budyn-
ku , który spłonął doszczętnie, nie byłoby tych nie-
pokojących kontrastów...a jednak nie pasuje on do
otaczających, eklektycznie ozdobionych fasad i ob-
raża renesansowe loggie Padovana... no cóż można
podyskutować.

Zostawmy ten kontrowersyjny obiekt... pójdźmy
na Wawel, by z tarasów austriackich murów oglądać
panoramę doliny Wisły i zabudowę Dębnik – zdomi-
nowaną grzebieniem wysokiej, srebrzystej fali. Nie-
zwykły budynek Centrum Kultury i Sztuki Japońskiej
Manggha widoczny jest też z głównej trasy komuni-
kacyjnej, od ulicy Marii Konopnickiej...i wtedy zasad-
ne jest pytanie czy Wielka Fala Isozakiego i Ingarde-
na musi wznosić się właśnie u stóp Wawelu? Czy
reżyserska wizja Andrzeja Wajdy dodaje wawelskie-
mu Akropolis polskości... bardziej odpowiedni byłby
tam Pochód Króli... tło dla wielkiego, narodowego
„teatru ogromnego”, który widział Stanisław Wyspiań-
ski, o którym tak mówił Krzysztof Jasiński: chciał-
bym zrobić takie widowisko przed którym, tydzień
wcześniej matka mówiłaby dziecku, że pójdzie z nim
pod Wawel, gdzie zobaczy baśń o naszej przeszło-
ści. Brakuje nam takich obrzędów, utrwalających we
wrażliwości człowieka świadomość tego kim się było
– dla lepszego uświadomienia sobie, kim się jest...
W życiu codziennym brak nam możliwości takiego
zbiorowego, wzruszenia – gdy sobie nagle uświada-
miamy, że nie ważne są pokolenia, dzielnice, że je-
steśmy jednym narodem, który ma wspaniałą kulturę
i ogromną tradycję...

Uważam, że w tym jedynym, podwawelskim wnę-
trzu, nieustannie powinny być kultywowane legendy
i mity narodowe, wielkie widowiska...a zbędne są
wydumane w Urzędzie Miasta, wyniosłe gry i zaba-

wy oraz znaki kulturalne i projekty europejskich im-
prez....

Jak głosi anegdota, Krzysztof Jasiński w rozmo-
wie z reporterami powiedział:

Co naprawdę lubię? Rynek Główny o piątej rano.
Co zburzyłbym w Krakowie? Teatr Słowackiego.
A co postawił? Hippodrom, a następnego dnia

zamieniłbym go w Teatr.
Jakże to, wzburzyli się jedni, czyż można podda-

wać w wątpliwość słowa Kraków Narodowej Sztuce
wyryte antykwą na fasadzie teatru. A może komuś
nie podobają się wykute w kamieniu i ustawione na
attyce postaci szlachcica Janusza i góralki Halki
(choćby z racji libretta, które odsłania podły cha-
rakter szlachcica, który uwiódł wiejską dziewczynę
i doprowadził ją do  samobójczej śmierci) Mało tego:
tyłem do budynku operowego, ustawiono popiersie
Aleksandra Fredry, komediopisarza... znanego spe-
cjalisty od chędożenia i świntuszenia. Teatr Słowac-
kiego... Jan Zawiejski architektem był i pomimo kon-
kursu wzniósł gmaszysko z wysoką sznurownią
bogato artykułowane architektonicznie, przed nim
klomb symetryczny, ozdobny, przekryty markizą pod-
jazd i lampy (żywcem wzięte z karawanu) z herbem
Królewskiego Miasta Krakowa... Pomyślmy chwilę,
zburzyć teatr operowy – w którym podpisano doku-
ment o objęciu miasta najwyższym, światowym sta-
tusem ochrony (2000 rok), a scena pudełkowa za-
słania kurtyną Siemiradzkiego – na której ten miłośnik
starożytności umieścił wszystkie Muzy... to jak pod-
palić własny samochód, toć tam wszystko jest kul-
turą.

Kontynuując dalsza część wypowiedzi twórcy
Teatru Stu, możnaby zapytać po co Mu hippodrom...
kocha wyścigi konie, oglądał w kinie Ben Hura?

Dostałby odpowiedź z Urzędu Miasta, że nie ma
już w Krakowie miejsca dla ludzi a co dopiero dla
koni... a najbliższe półwiecze minęłoby na załatwia-
niu formalności: odraczaniu itd. Projekt toru wyści-
gowego zbyt podobny do tego... no do tego w Rzy-
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mie też ma dwa łuki, a między nimi długie, proste
odcinki. Przyjmijmy jednak, że jakimś cudem, ze zna-
czącym udziałem Czakramu Wawelskiego, jeszcze
za życia wnioskodawcy, zbudowano pod miastem
hippodrom... przemianowanie go na teatr na pewno
nie będzie możliwe (choćby z uwagi na negatywne
opinie strażaka behapowca i wodkaniarza zagroże-
nie dla środowiska jest oczywiste i wielkie... a urzęd-
nicy z pieczęciami w pozie leżącego i rozdzielające-
go szaty Rejtana... protestowaliby przeciwko.

W kategorii: „znaczące porażki i dzieła niedokoń-
czone” mógłby wystąpić w głównej roli w Krakowie
„Szkieletor” obiekt już niemal historyczny... jedyny
zachowany zabytek sztuki betonu sprężonego i płyt
stropowych wykonywanych na parterze podnoszo-
nych i kotwionych coraz wyżej... lata siedemdziesią-
te. Twórcy tego dzieła nie byli w stanie przewidzieć,
że właśnie upadnie system... a wraz z nim Instytu-
cja promująca to nowoczesne dzieło. I stoi taka sie-
rota, wrośnięta w otoczenie Ronda Mogilskiego...
pomnik bezradności ani to trzymać w zagrodzie ”bo
woła jeść” ani to zburzyć „bo trzyma się dzielnie”
a co gorsza stało się już tradycją... a w Krakowie
wiadomo ”tradycja rzecz święta”. Jak jeszcze postoi
ze sto lat, to nadgryzione zębami czasu, stanie się
pomnikiem wszelkiego zła w naszym mieście... ofiar
głodu, zarazy, komunizmu... może też skojarzyć się
komuś z tańcem Chochoła i absolutnym ubezwła-
snowolnieniem... ale to już z innej sztuki.

I tak błądząc po ulicach i placach Krakowa, na
wpół obłąkany nauczyciel krajobrazu, szukał schro-
nienia pod Brama Floriańską. Po zwiedzeniu wnę-
trza Barbakanu, przeliczywszy wszystkie jego siedem
wieżyczek chciał śladem „szyi” jak królowie przed
laty, wkroczyć do miasta. Już w portalu bramy za-
skoczył go znak McDonalds’a – handlarza tanią żyw-
nością, zza którego widać wieże Kościoła Najświęt-
szej Marii Panny. Tu uwił sobie gniazdko dowodząc,
że żadne doktryny konserwatorskie nie mają najmniej-
szego znaczenia jeżeli w grę wchodzi najważniejszy

argument – kasa. I nie dziwcie się zapyziali kra-
kowiacy, trącący nutką Michalikowego Kabaretu, że
traficie na zarzut o tym, że nie potraficie  być nowo-
cześni... a na pytanie... Co tam Panie w polityce...
odpowiadacie nadal: Chińczyki trzymają się twardo.

Zrażony tym przykładem mistrz krajobrazu, wsiadł
koło dworca w pierwszy nadjeżdżający tramwaj, któ-
ry zawiózł go do Nowej Huty. Zrazu ucieszył się wi-
dokiem Placu Centralnego... otwartego na południe
w pradolinę Wisły (bo nie zrealizowano projektowa-
nego w tej pierzei Domu Kultury). A swoją drogą...
przyszło mu na myśl... ta barokowa wizja placu i pię-
ciu rozchodzących się promieniście osi nie była taka
głupia... nabrał nawet wątpliwości czy mieszkanie
zwykłego robotnika zaangażowanego w to co robi
(czytaj, zaharowujacego się na śmierć) nie powinna
wyglądać jak pałacowy salon.

W chwilę później, ten niepoprawny malkontent
spojrzał w Aleję  Róż – szukając wzrokiem kroczącej
postaci Lenina i ku swojemu zdumieniu zobaczył tam
niewielki kiosk warzywny... potrzebował chwilę, by
zrozumieć, że budka ta z okratowanym zapleczem
jest potrzebna okolicznym mieszkańcom – by w po-
bliżu mogli zakupić, ziemniaki, buraki i pietruszkę
a nawet banany i pomarańcze (tak trudno dostępne
w czasie realnego socjalizmu) a dziś dostępne za
grosze... a jednak szkoda pomnika, który sam w so-
bie abstrahując od jego treści, był bryłą wspaniale
skomponowaną przez profesora Koniecznego wpi-
saną doskonale we wnętrze urbanistyczne mógł kon-
kurować jedynie z najlepszym z krakowskich monu-
mentów, zwalista bryłą pomnika Józefa Dietla na
Placu Wszystkich Świętych.

W końcu, aby uniknąć zarzutu, że tylko narusza-
nie historycznej tkanki miasta powinno być krytyko-
wane... spójrzmy na najnowsze realizacje, stawiane
na bilbordach i drogo sprzedawane... dzieła naszych
uczniów. Niedawno kolega kupił sobie ekskluzywne
mieszkanie, na osiedlu Europejskim i zaprosił na jego
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otwarcie... trudno było powstrzymać zakłopotanie,
ponieważ już dojazd i dojście mogły zniechęcić do
zamieszkania tam. Powstaje, narzuca się wręcz wra-
żenie, że mamy tu do czynienia z pewną farsą, tragi-
komedią, a nawet dramatem ubezwłasnowolnienia
architektów przez inwestorów. Ci ostatni dążąc do
maksymalizacji zysku, wydarty miastu teren, starają
się zabudować maksymalnie kubaturą, używając do
tego wszelkich, dostępnych środków.

Tak więc, skupione i spiętrzone nad sobą komórki,
uformowane w wielką podkowę zwrócone do wnętrza
ulicy – placu – otaczają go całkowicie tworząc bagno
behawioralnej przestrzeni stłoczenia i pognębienia
mieszkańców. W tym osiedlu rządzą samochody, prze-
mykają ludzie a rozglądać się trzeba za nielicznymi
drzewkami, skrawkami trawników czy donicami kwia-
tów... o samych mieszkańcach nie wspomnę bo szko-
da na to czasu... i ogromnych pieniędzy.

Powstaje jednak zasadnicze pytanie jak projek-
tanci (załóżmy, że nie studiowali systematycznie i że
pozostają pod narkotycznym wpływem wczesnych
wizji blokowiska ) zdołali zatwierdzić te „mrówkow-
ce” i dlaczego opiniujący nie potrafi temu zaprze-
czyć, zmusić do zmiany koncepcji... a może cały
mechanizm wymaga korekty, nawet prawo budowla-
ne i ustawa o planowaniu przestrzennym... Dawno
temu wybitny filozof Arystoteles miał ponoć powie-
dzieć następujące zdanie: Miasta należy budować
tak aby dawały ludziom pożyteczne schronienie i aby
czyniły mieszkańców szczęśliwymi... no cóż po obej-
rzeniu Europejskiego trzeba stwierdzić, że ten drugi
człon twierdzenia nie został spełniony.

Zakończenie
Wszystko na to wskazuje, iż dla harmonii i piękna,

wciąż jeszcze jest miejsce w naszej wspaniałej i bo-
gatej, równocześnie bezsensownej i odrażającej rze-
czywistości i że ta wartości nadal można chwalebnie
realizować” można tylko mieć nadzieję, że te wspa-
niałe słowa Jacka Purchli, sformułowane w odniesie-
niu do Krakowa, pozwolą na harmonijne wiązanie
w krajobrazie miasta obu nurtów: konserwatorskie-
go i kreacyjnego, które uzupełniając się wzajemnie,
nie tylko uszanują rysy symbolicznej formy miasta,
lecz także ukształtują nowe dzielnice Krakowa w myśl
zasad: piękna formy, bogactwa treści i użyteczności
funkcjonalnej. Wyrażone we wstępie niepokoje są
wspólne dla wszystkich wielkich i pięknych miast
europejskich w których niemal każdego dnia powstają
nowe kontrowersyjne budynki i konstrukcje... i trze-
ba czasu aby wrosły one w otoczenie, aby wpisały
się w świadomość mieszkańców i turystów, aby kon-
testatorzy kultury znaleźli właściwą formułę wpisania
zarówno wieży Eiffla jak i Pałacu Kultury i Nauki do
księgi europejskiego dziedzictwa.

Warto też, w ostatnim słowie, dodać coś bardzo
osobistego: każdy z Nas nosi w sercu Swój Kraków,
pełen dobrych i złych wspomnień, kojarzonych ze
znanymi miejscami... mapa ta, pełna emocji, każde-
go dnia jest przezywana od nowa i wzbogacana zda-
niami... i jest to tak pasjonujące, że zniewala mnie
architekta krajobrazu zajmując lwią część myśli roz-
ważaniami... o zakończonej właśnie przebudowie
Ronda Mogilskiego.
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Alberto Pratelli*

PRZESTRZEŃ  I  PUSTKA.  WIELKA  PEŁNIA  PUSTKI

THE  SPACE  AND  THE  VOID.  THE  GREAT  FULNESS  OF  THE  VOID

Podstawowym materiałem powołującym architekturę do życia jest „przestrzeń”. Architektura zrobiona jest
z przestrzeni, z pustki. Pustki do życia. To dlatego liczne architektury mogą żyć nadal, zmieniając się
w czasie w ciągłym, z pustką, która, jak oddech, odnawia się i odżywa.

Słowa kluczowe: pustka, przestrzeń, architektura

The first material that brings architecture to life is the “space”. Architecture is made of space, of void. The
void for living. This is why many architectures can still live, changing in time in continuous alternation, with
the void which, just like the breath, revives and renews itself.

Keywords: void, space, architecture

Dal pieno al vuoto. Lo spazio e l’architettura.

Il primo materiale di cui invero è realizzata
l’architettura, è proprio lo “spazio”.

L’architettura è fatta di spazio, quindi di vuoto.
Un vuoto da vivere.
Se al vuoto noi stiamo dintorno essa allora diventa

un oggetto, e si trasforma in design. Cosa anche
questa importante, ma diversa.

E questo spiega anche la ragione per cui molte
architetture antiche sono in grado di continuare
a vivere, trasformandosi nel tempo, con un continuo
alternarsi di dismissione e di recupero, con un vuoto
che come il respiro, si rinnova e rivive.

Quando un’area della città che in passato era
piena e vitale si vuota, negli ultimi anni è stata
chiamata come dismessa. Ma il vuoto che rimane,

quando è un pezzo di città, è anche lui un particolare
tipo di rottame.

Ma la bellezza è un bene da riscoprire, come in
tutte le cose umane essa giace in profondo, e può
emergere solo per un atto di volontà di chi la cerca;
e possiamo così ricordare, collegandoci al tema del
convegno dello scorso anno:

A few sentences about beauty,
When something vanished from her face

When something banished its first light
It left a puzzle there,

And I wanted to go to her and say,
«It is all imagining and will change»

 But that would have been too much a lie,
For beauty does reach some kind of height

And those who hunger for her now

* Pratelli Alberto, prof. arch., Università di Udine, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale Architettura.



141

tomorrow might
Have a less keen appetite.

Yet beauty sinks deeper than the flesh,
And men seeking only surfaces will never know

What it is they have let go.
 Brian Patten [1]

Un esempio: gli spazi degli edifici industriali
„antichi”. La grande pienezza del vuoto.

Se per altri tipi di edifici e spazi del passato si
cerca specialmente di dipanare il filo delle sovrappo-
sizioni che si sono storicamente succedute, in questo
tipo di complessi invece diventa importante cercare
i meccanismi di funzionamento che li avevano resi
grandi.

Essi hanno poca storia nel senso temporale,
hanno vissuto un breve periodo, una sola «estate»
economica; hanno funzionato per una sola funzione
tecnologica.

Proprio per questi grandi edifici che erano nati
con funzioni estremamente precise potremmo invece
oggi scoprire che le funzioni compatibili sono tante,
più che altrove. Perché?

Erano quasi sempre realizzati in maniera nuova,
come tecnica ed ideazione; irripetibili, o meglio non
derivati da una ripetizione accademica derivata dal
passato. Dato un problema, si doveva cercare di
risolverlo. Oggi invece sembrano permettere mille
diverse funzioni diverse, proprio perché lo spazio è il
loro vero valore, non solo la funzione od il linguaggio
architettonico.

Vediamo che gli edifici del passato, per quanto
estremamente funzionali, o meglio proprio per
questo, sono invecchiati precocemente rispetto alla
funzione originaria; d’altra parte la precisione e la
cura del progetto li rende ora utilizzabili in campi
completamente nuovi.

Il problema della «congruità o della compatibilità»
nel rispetto dell’edificio antico si pone così in maniera
completamente diversa dagli altri edifici antichi, di

cui si è più abituati a discutere. Dove si abitava si
può ancora in genere abitare, dove gli aristocratici
vivevano e mostravano il loro potere si può ancora
fare rappresentanza; dove più persone si ritiravano
in convento le comunità possono ancora produrre
cultura; dove le industrie hanno creato spazi per
produrre sembra invece stranamente più difficile
ritrovare spazi per l’industria; anche se, una volta
chiamata quella di oggi una «post-industria» diventa
certo più difficile intendersi sul suo significato (nella
società di servizi di oggi, succeduta a quella così
detta post-industriale,la parte che allora si definiva
industriale è nelle sue parti più estese rimandata
a paesi esteri, nelle sue parti di qualità completamente
cambiata, diventando un artigianato di nuova
generazione).

La vocazione dei luoghi è al di sopra di tutto ciò.
Si tratta di un nuovo e diverso genius loci legato

alle antiche funzioni.

Chi ravviva il passato per conoscere
il nuovo: ecco il maestro.

Confucio

Apparentemente questa frase è un po’ scontata,
dato che tratta del rapporto tra antico e nuovo,
e questo rapporto è ormai da tempo terreno di studio
dell’architettura. Ma se la esaminiamo meglio, sempre
dal punto di vista dell’architettura, scopriamo qualcosa
di molto più importante. Si parla qui non di studiare
il passato per progettare il nuovo, cosa a cui (sia pur
detto in termini troppo sbrigativi) siamo ormai abituati,
ma di «ravvivare» il passato per conoscere il nuovo.
Il rapporto dunque appare qui ribaltato: il lavoro sul
passato deve essere attivo (e non semplicemente
passivo), mentre rimane evidente che anche del nuovo
ben poco sappiamo, tanto da dover cercare di cono-
scerlo (più di quanto si sia abituati a fare). Questo
potrebbe essere appunto un buon inizio per cercare di
trattare di cose (archi-tetture) che devono rinnovarsi
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e che nel farlo possono cambiare di significato. Ogni
oggetto di design o di architettura rappresenta una
soluzione, ma non solo una.

Nell’approfondire il tema si potrà vedere come:
1. Nel tempo questa soluzione cambia di

significato; il cambio di significato - quindi di uso e
contenuto, se non di funzione -forse non è prevedibile
nei modi con cui avverrà, ma è certamente prevedibile
in sé, cioè: è previsto che esista.

2. Le espressioni singole del linguaggio visivo ci
insegnano che alcune ambiguità di interpretazione,
quindi di soluzione, sono presenti sempre: sono
fraintendimenti insiti in esso. Tendono non tanto
a dare effetti di «confusione» al significato, quanto
invece a moltiplicarne i possibili significati.

Si può trovare in realtà una relazione tra il lin-
guaggio disegnato, i codici del linguaggio grafico
(e la loro presunta ambiguità) ed un certo tipo di
grande spazio architettonico antico (quali tanti esempi
degli spazi industriali, commerciali e dei trasporti
dell’800), spazio che nel tempo si rinnova e viene
recuperato, cambia e si modifica molto di più di
quanto non facciano altri spazi antichi, senza tuttavia
completamente smentirsi.

Ci aiuta ancora l’antica saggezza orientale,
abituata alla continuità del cambiamento, facendo
notare che:

  la longevità appartiene a quelli che
muoiono senza perdere le loro vite

Confucio

Questo, per alcuni grandi spazi dell’architettura
o dell’ingegneria dell’ottocento appare certamente
vero. Spazi enormi, la cui dimensione suggerisce
considerazioni molto diverse da quelle che normal-
mente si fanno a proposito del restauro e recupero
tradizionali.

D’altra parte avere da «riempire» un grande spazio
vuol dire avere molte cose ancora da aggiungere:
esiste la pienezza delle cose da raggiungere:

the way to allow for fulfillment is to concave ... [2]

Come dire che per «riempire» è necessario creare
un vuoto, esso attirerà una successiva concentrazione
di attività.

Il vuoto è dunque il nostro grande punto di
partenza. Come era il foglio da disegno bianco per
l’architetto. Come lo spazio per l’architettura.

Credo che molto si possa scoprire, nello studiare
il problema del recupero e del rinnovo dei grandi
spazi costruiti dell’architettura se ci si ricorda che
abbiamo la possibilità di accettare molte diverse
soluzioni.

Abbiamo la possibilità difficile di poter lavorare
con molte scelte. È inutile fingere di poter trovare
una risposta deterministica, e dopo molte indagini,
scoprire la soluzione «giusta». Potremmo invece
adottare come slogan: più soluzioni al posto di una.
Questo vuol significare che in molti casi uno stesso
spazio, diversamente interpretato, può fornire
soluzioni nuove, eccezionali e di altissimo valore,
mantenendo la propria identità e la propria forza nel
tempo, nonostante grandissime variazioni.

Ma anche se interpretiamo questo problema in
maniera tradizionalmente funzionalista, vediamo di
nuovo che, riferito ai grandi spazi, questo fatto non è
speciale, ma appare insito proprio nel loro modo di
essere architettura.

Una volta ci venne insegnato che la «forma segue
la funzione», e per molti versi tale affermazione ci
appare oggi limitativa e stanca. Forse oggi una delle
funzioni più importanti è proprio di tipo formale,
il che porta l’espressione ad una specie di circolo
vizioso che la rende poco interpretabile; la possiamo
qui mantenere come spunto per fare considerazioni
«parallele», togliendole dunque il valore di simbolo
che ha avuto in passato, e non entrando quindi nella
problematica vera che questa espressione portava
con sé. Essa è in fondo invece ancora una delle
poche facce secondo cui il razionalismo è ancora
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vivo (altre forse più importanti, appaiono ancora più
nascoste). Certo dobbiamo interpretarla in maniera
non limitativa e non deterministica: «forma» va inteso
al plurale ed in senso non determinato.

Mille infatti sono le forme che possono essere
congruenti con la funzione data, ma questa conti-
nuerà ad influenzarle. Mille sono dunque le soluzioni
possibili, senza che per questo sia necessario
cambiare le regole del gioco. Accettato questo punto,
che mantiene per altro intatto il senso generale
dell’asserzione, ma ne stravolge il significato deter-
ministico troppo limitato con cui era usata in passato,
ecco che possiamo rileggere e «rivivere» l’antico in
maniera diversa. Quando in anni recenti si è parlato
dei problemi del recupero, lavorando specialmente
sul tema della residenza, gran parte del discutere
era relativo alle destinazioni d’uso, quindi alla
compatibilità di queste o delle nuove funzioni con il
significato e la forma dell’edificio stesso. Il problema
era (ed in tanti casi giustamente è) un particolare
problema di congruenza.

Questo approccio si è spinto fino ad arrivare, per
estensione, al campo ambientale ed urbanistico in
senso lato, quando, del territorio nelle sue varie
espressioni singole, si è andata a studiare la voca-
zione singola: lembo per lembo, alla ricerca di un
significato più «importante» di altri, in realtà alla ricerca
di una soluzione, comoda perché predeterminata.
Ma le soluzioni in questo caso sono più d’una.

  Sono stato colpito da questo, or sono 40 anni
– che le speculazioni rigorose portano a un

maggior numero di stranezze e di punti di vista
possibili e inattesi che la libera fantasia – che

l’obbligo di coordinare produca più sorpresa del
caso.

P. Valéry

Ecco allora che queste grandi architetture riman-
gono lì, come montagne, come preesistenze naturali,

e come queste possono essere abitate in maniera
diversa. Come le montagne esse sembrano esistere,
prima ancora che sia necessario dar loro una funzione
precisa.

Ma l’architettura oggi è sempre più spesso
ricondotta oggi ad una visibile alleanza tra gusto
e mercato, tra arte e profitto, tra moda e potere. Per
certi versi potremmo dire che la professione archi-
tettonica torna ad apparire piuttosto alienata, anche
quando di successo. La separazione tra forma
e funzione rischia di negare l’estetica, riducendosi al
Look, tante volte travestito da arte. Il vero pericolo
non appare la situazione in sé, per altro densa di
possibilità importanti e di esempi di grande valore,
ma il rischio che si crei una nuova, scontata,
ortodossia del pensiero architettonico.

Riscopriamo così indirettamente l’importanza di
temi antichi, quale quello estetico, che sembrava non
interessare più, quando ci rendiamo conto che un
ritorno ad essi, sia pur per altri versi apparentemente
anacronistico, sarebbe comunque un passo avanti
rispetto alla attuale convergenza di interessi sulla
apparenza o sul Look: sarebbe come tornare a parlare
di funzioni (anche se formali) al di là di contingenti
contenuti, legati al contenitore.

II problema riappare oggi di rapporto tra forma
e contenuto, così come in anni recentissimi è stato
tra contenuto e contenitori; in fondo esisteva grande
apertura anche nel rapporto tra forma e funzione,
una volta che lo rileggiamo in maniera  aperta.

Amate l’architettura; l’architettura è un cristallo, ci
consigliava Giò Ponti; ma sembra invece che troppo
spesso questo atto sia difficile, negato da un appa-
rente formalismo che separa cultura e società, arte
e vita di tutti i giorni. Se il gesto d’arte più importante
tra quelli che si notano è di tipo pubblicitario questo
non va certo a discapito della pubblicità, ma credo
sia sintomo di un malessere impreciso, che spesso
non ci permette di conoscere la gioia delle cose
dell’arte. L’architettura dovrebbe essere gioia, per
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il progettista, ma anche per il produttore ed il
committente.

Si tratta di un triangolo i cui tre vertici sono ugual-
mente importanti, né si conoscono grandi architetture
che non abbiano avuto un committente di grande
forza o sensibilità.

Ciò che fu realizzato con la massima tecnologia
allora possibile, sia recuperato dalla più spinta
e nuova delle tecnologie: quella cioè che oltre
a pretendere di essere  „avanzata”  sappia in realtà
a che fini sta lavorando.

Ma se questo sarà impossibile, come probabile,
allora la forza sta solamente nelle idee e nel crogiolo
delle idee delle persone rimaste.

This city
is your mother,
and your lover.
She is your first thought, and your last.
She is your future, and your past.

Adrian Henri, City 2000 [3]

Come sempre di fronte alla crisi di qualcosa che
era stato grande, il poeta canta e riafferma che questa,
e non altra, è la nostra terra, che questa è la terra da
vivere perché ci rappresenta, dato che qualsiasi fuga
è impossibile dato che è da noi che dovremmo
fuggire: oggi più che mai infatti ci accorgiamo che
gran parte dei danni che ci affliggono sono stati in
realtà da noi stessi creati.

PRZYPISY

[1] A. Henri, R. Mcgough, B. Patten, New Volume, Penguin
Books, 1983.
[2] A. Ih Tiao Chang, The Tao Of Architecture, Princeton
University Press, 1956.
[3] A. Henri, R. Mcgough, B. Patten,  New Volume, Penguin
Books, 1983.
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GALERIA  HANDLOWA  –  BAZAR,  PARK,  SALON,  ŚWIĄTYNIA…

SHOPPING  GALLERY  –  BAZAAR,  PARK,  SALOON,  TEMPLE…

Najnowsze generacje galerii handlowych określają „sens” śródmiejskich przestrzeni publicznych. Wokół ich
programu handlowego sytuuje się – bezpośrednio z nimi powiązane – funkcje rozrywkowe, usługowe, biuro-
we a także hotelowe i mieszkalne. Koncepcje te budzą sprzeczne opinie. Rozwój miasta – wyraz tożsamości
i aspiracji ogółu jego mieszkańców – nie może opierać się na prymacie: rynkowej rentowności i doraźnej
mody.

Słowa kluczowe:  architektura, centrum miasta, przestrzeń publiczna, galerie handlowe

The newest generations of shopping gallery define „sense” of down-town’s public space. Directly connected
with them the amusement, service, office as well as hotel and habitable functions are situated round their
commercial program. These conceptions wake contradictory opinions. The development of city, which is
their inhabitants’ expression of identity and aspiration, can’t lean on primacy of market profit and temporary
fashion.

Keywords: architecture, city center, public space, shopping gallery

Miasta i krajobraz wskazują ile jesteśmy warci –
materialnie i duchowo. Są one nie tylko wyrazem

naszych wartości, lecz także nadają tym wartościom
fizyczną realność. To one rozstrzygają o spożytko-
waniu bądź roztrwonieniu dostępnej nam energii,

czasu i zasobów terenu.
Léon Krier

Architektura – zwierciadło kultury
W aurze sprzyjającej głoszeniu spektakularnej tezy

o schyłku architektury wciąż pozostaje ona dobrem,
określającym podstawy egzystencjalnej stabilności.
Kształty architektury wyznaczają horyzonty kreatyw-
nych możliwości człowieka – jego marzenia i ambi-

cje. Jednocześnie architektura jest symbolicznym
wyrazem metafizycznej strony ludzkiej natury. Budow-
le świadomie skomponowane przez człowieka wy-
znaczają w jego środowisku miejsca bezpieczne,
funkcjonalnie celowe, ważne, święte... Syntezę tych
walorów odnajdujemy zarówno w kształtach domów
mieszkalnych, w budowlach związanych z pracą,
nauką czy rekreacją, jak i w monumentalnych for-
mach ,,świątyń’’: władzy, sztuki, religii czy konsump-
cji. W tym sensie budowle człowieka przyjmują zna-
miona ponadkulturowego – uniwersalnego fenomenu.

To co budowle człowieka czyni architekturą wyni-
ka ze związków między ich właściwościami użytko-
wymi i ideowymi. Sensem architektury jest integral-

* Rabiej Jan, dr hab. inż. arch., Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego
i Sztuk Pięknych.
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Galeria handlowa Silesia City Center w Katowicach / Shopping gallery Silesia City Center in Katowice
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ność tkwiących w niej pierwiastków racjonalnych –
materialnych i metafizycznych – duchowych. O war-
tości dzieł architektury nie decyduje ich skala, prze-
strzenny rozmach, trwałość budulca czy geniusz ich
twórców, lecz jakość współbrzmienia form i przypi-
sywanych im treści – adekwatność idei i środków
jej wyrazu. W relacjach zachodzących między utyli-
tarnymi funkcjami architektury a jej wymiarem sym-
bolicznym tkwi istota uniwersalnych walorów archi-
tektury.

Architektura – nie ograniczana dyktatem kanonów,
doktryn czy ideologii – pozostaje tym wyjątkowym
obszarem przestrzeni kulturowej, w którym możliwa
staje się twórcza kreacja nowych jakości opartych
na przenikających się wzajemnie walorach tradycji
oraz idee, odzwierciedlające istotę niepowtarzalno-
ści miejsca i czasu. Przykłady tych współzależności
wypełniają dzieje architektury europejskiej.

Historię naszej cywilizacji – jej genezę i ewolucję
– ilustrują dzieła architektury. Tworzą one arenę dzie-
jowej dramaturgii – stają się identyfikatorami epoko-
wych przeobrażeń – nierzadko są nośnikami ponad-
czasowych idei. Budowle ateńskiego Akropolu czy
rzymskiego Forum są skarbcami starożytnych trady-
cji, w których wciąż widzimy filary nowożytnej kultu-
ry europejskiej. Kształty średniowiecznych osad,
wzorowanych na założeniach benedyktyńskich klasz-
torów, do dnia dzisiejszego wyznaczają ład prze-
strzenny wielu miast Europy. Ikonami wielowiekowych
wysiłków budowania jedności Europy wokół idei
chrześcijaństwa stały się romańskie kolegiaty czy
gotyckie katedry. Przełomowe wydarzenia wywoła-
ne dramatem reformacji upamiętniają sylwety: bazy-
liki św. Piotra w Rzymie, jezuickiego kościoła Il Gesu
czy protestanckich Świątyń Pokoju. Orientację cywi-
lizacyjnych przewartościowań – inspirowanych myślą
oświecenia – symbolizują w pejzażu Europy sylwety:
wieży Eiffla w Paryżu czy wieży Einsteina w Poczda-
mie. Dopełniają je pomniki ludzkiego geniuszu, wy-
rosłe z idei modernizmu.

Szczególną siłę oddziaływania zachowały liczne
budowle po ich fizycznym unicestwieniu. Budowle –
po których poza legendami o ich świetności nie po-
został ,,kamień na kamieniu’’– odciskają metafo-
ryczne piętno w przestrzeni kulturowej. Wymowa tra-
gicznych losów – biblijnej Wieży Babel, jerozolim-
skiej Świątyni Salomona czy nowojorskich wież World
Trade Center – wyznacza momenty zwrotne w dzie-
jach naszej cywilizacji. Czy poza architekturą istnieją
inne dzieła człowieka, przyjmujące równie powszech-
ny zasięg oddziaływania w jego środowisku i równie
trwałe miejsce w jego świadomości?

Na tle tak rozumianego sensu architektury nasu-
wają się uporczywe pytania o wartość jej współcze-
snych odwzorowań w krajobrazie kulturowym na-
szych miast? Okazuje się, że wiodącymi formami
architektury, jakie wpisujemy obecnie w polskie mia-
sta, są bazary – niezależnie czy nazwiemy te utwory
architektoniczne supermarketami bądź handlowymi:
centrami, galeriami lub parkami.

Kupować, konsumować, mieszkać … ?
Galeria handlowa – tzw. mall, czyli skupisko licz-

nych sklepów o zróżnicowanym profilu i markach –
swoją genezą sięga do bazarów, kształtowanych
w wielkich miastach Bliskiego Wschodu przed tysią-
cem lat. Do naszych czasów przetrwała sława Isfahan
Grand Bazaar w Teheranie z X wieku, którego straga-
ny rozciągały się wzdłuż traktów o łącznej długości
10 kilometrów. Rozwój tej tradycji ilustruje na przy-
kład wielki bazar w Istambule, uznawany za jeden
z największych na świecie. W wieku XV tworzyło go
4000 sklepów, wypełniających zwarte założenie 58 ulic.

W miastach kształtowanych w kulturze zachod-
niej wielkie skupiska funkcji handlowych – wykracza-
jące poza skalę placu targowego, czy hali targowej
wznoszonej na przykład w postaci sukiennic – for-
mowano dopiero od XVIII wieku. Do nich zalicza się
czynny od 1774 r. Oxford Covered Marked, czy Go-
stiny Dvor otwarty w 1785 w Petersburgu - skupiają-
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cy ponad 100 sklepów, zlokalizowanych na pow.
53000 mkw. Wraz z uprzemysłowieniem powstawały
w miastach europejskich wielkie bazary zbytu pro-
dukowanych masowo towarów. Burlington Arcade
uruchomiono w Londynie (1819 r.), Galeria Emanuele
II w Mediolanie (1860 r.), GUM w Moskwie (1890 r.).
W nurcie przemysłowego rozkwitu zaczęły powsta-
wać wielkie centra handlowe w Stanach Zjednoczo-
nych: Market Square w Illinois (1916 r.), Country Club
Plaza w Kansas City (1924 r.). Gulfgate Mall – zbu-
dowane w Huston w roku 1954 według koncepcji
Victora Gruena – otwiera generację centrów handlo-
wych wzorcowych dla tych, które powstawały przez
ostatnie dziesięciolecia w rozwiniętych krajach Eu-
ropy Zachodniej. Najczęściej były one skupiskami
wielobranżowego handlu, lokalizowanymi w strefach
podmiejskich. Z czasem ich programy zaczęto uzu-
pełniać o funkcje usługowe i w tej postaci lokować
coraz bliżej miejskich centrów.

Centra handlowe – symbole przekształceń gospo-
darczych Polski ostatnich dwudziestu lat – decydują
o trwałych przeobrażeniach w warstwie urbanistycz-
no-architektonicznej naszych miast. Stają się zasad-
niczą treścią działań inwestycyjnych na obszarach
podmiejskich, a w ostatnich latach określają wręcz
„sens” przestrzeni publicznych w śródmiejskich ob-
szarach Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia,
Poznania, Łodzi czy Katowic. Powierzchnia tych han-
dlowych gigantów osiągnęła w Polsce poziom 7,5
mln mkw – a nie jest to stan docelowy. Jak wynika
z raportu „Marketbeat Polska – Wiosna 2008”, przy-
gotowanego przez firmę doradczą Cuschman&Wa-
kefield, w najbliższych dwóch latach przewiduje się
zabudowanie naszych miast kolejnymi 3 mln mkw
powierzchni handlowych. Skala i tempo tych działań
jest zawrotne – w samym roku 2007 funkcje handlo-
we powiększono o ok. 800 tys. mkw.

Obecnie mówi się o piątej generacji rozwoju
centrów handlowych, nazywanych częściej galeria-
mi handlowymi lub parkami handlowymi. O ile gale-

rie czwartej generacji rozwijano o funkcje usługowe
i rozrywkowe – w postaci kin, salonów gier, kortów
do squasha, gabinetów kosmetycznych, biur czy
hoteli – to kolejny krok w ich ewolucji zmierza do
włączenia funkcji mieszkaniowych wraz z towarzy-
szącą im infrastrukturą. Tak zaprogramowane dzia-
łania inwestycyjne prowadzą do wydzielania w śród-
miejskich organizmach specyficznych enklaw, których
przeznaczenie najkrócej definiuje triada: kupować,
konsumować, mieszkać – kolejność dowolna. Kon-
cepcja kształtowania centrum miasta wokół funkcji
handlowo-rozrywkowych budzi szereg sprzecznych
opinii – od entuzjastycznych po skrajnie pogardliwe.

Galerie handlowe „rozkręcają miasta”…?
Przekleństwo czy wartość ? Kwintesencję sprzecz-

ności, wynikających z wypełniania galeriami han-
dlowymi centrów naszych miast, wyraża hasło rekla-
mowe, którym opatrzono stronę internetową jednej
z nich: Silesia City Center – rozkręca miasto. Moda –
rozrywka – smak. Paradoksalnie w tym marketingo-
wym zwrocie – w intencji autorów zapewne wyłącz-
nie optymistycznym – tkwi istota wątpliwości co, do
bieżących i dalekosiężnych skutków kształtowania
centrum miasta wokół galerii handlowej.

Katowicki kompleks Silesia City Center aspiruje
do wzorcowego przykładu wielofunkcyjnego centrum
miejskiego tzw. V generacji. Rdzeniem tego założe-
nia jest galeria handlowo-rozrywkowa. Integralnymi
elementami całościowej koncepcji są: osiedle miesz-
kaniowe Dębowe Tarasy (ok. 1000 mieszkań), biu-
rowce Silesia Towers (ok. 65 000 mkw. powierzchni
biurowej klasy A) oraz wolno stojące budynki miesz-
czące: usługi, funkcje biznesowe i siedziby instytucji
publicznych. Całość przedsięwzięcia – (realizowana
etapowo) – zmierza do przywrócenia miastu poprze-
mysłowych terenów, związanych z kopalnią węgla
kamiennego „Gottwald”. W przyjętej formule rewitali-
zacji zachowano wybrane obiekty historycznej ko-
palni, przypisując im nowe role, wkomponowane
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w wielofunkcyjny program „centrum”. Wieża szybu –
tradycyjny wyróżnik górniczego krajobrazu Śląska –
pełni w nowym układzie również rolę orientującej
dominanty. W przylegającym do tej konstrukcji bu-
dynku hali maszyny wyciągowej zlokalizowano ka-
plicę – ewenement w programie funkcjonalnym ga-
lerii handlowej. W zachowanych budynku kotłowni
znajduje się obecnie galeria sztuki, restauracja oraz
siedziba dyrekcji SCC.

Przestrzeń „rynku” – nazwanego Placem Słonecz-
nym a wytyczonym przez obiekty kubaturowe SCC –
staje się areną różnorodnych okolicznościowych wy-
darzeń z pogranicza rozrywki, rekreacji i kultury. Zimą
jego część zamienia się w lodowisko lub sztuczny
stok narciarski, a latem w tor kartingowy czy pia-
skową plażę. W tym miejscu odbywają się turnieje
piłki siatkowej, koszykówki ulicznej lub koncerty ple-
nerowe bądź połączone z nimi widowiska światła
i dźwięku. Tutaj lokalizuje się różnorakie imprezy cy-
kliczne – od świątecznych kiermaszy, festynów, tzw.
mitingów tanecznych po wydarzenia „kulturalne”
w rodzaju odbywających się na przykład w listopa-
dzie Absurdaliów – czyli (nomen omen) Festiwali
Kultury Absurdalnej. Rytm i treść „spektakli” toczą-
cych się w SCC niewątpliwie „kręcą” jego widownię.
Sekwencje nakładających się wzajemnie atrakcji
tworzą aurę festynowej zabawy, ogrodowej idylli,
a czasami salonowej elegancji. Integralną sferą te-
go zjawiska jest architektura, pełniąca w istocie rolę
scenografii. Stąd w poszczególnych jej wątkach znaj-
dujemy parafrazy kameralnych miejskich uliczek, pla-
ców, zielonych skwerów, ogrodów z fontannami. Oka-
zuje się jednak, że wszystkie drogi prowadzą tutaj
do sklepów, a barwne pasaże mieszczą w sobie
wyłącznie fasady butikowych witryn. Oczywistym
celem – sensem kreowania tych iluzji jest utrzymanie
zjawiskowego klimatu, sprzyjającego celebracji za-
kupów – koło się zamyka, a interes się kręci...

Nasuwa się zatem pytanie o rzeczywisty efekt „roz-
kręcania miasta” – w tym przypadku Katowic - przez

takie jego elementy jak SCC. Niewątpliwie gigantycz-
ny wysiłek inwestycyjny i niegasnąca aktywność za-
rządcy tego kompleksu przynosi spektakularne suk-
cesy. Zdegradowany fragment miasta ożył. Jego
bezpośrednie połączenie arterią DTŚ oraz zasilanie
liniami komunikacji miejskiej zapewnia intensywny
napływ klientów z całego regionu. Paradoksalnie pie-
szy dostęp do SCC z sąsiednich rejonów Katowic
jest wyjątkowo skomplikowany. Mimo niewielkiej od-
ległości od tradycyjnego centrum miasta rzeczywi-
ste związki tych obszarów są iluzoryczne. Kompleks
handlowo-rozrywkowy przy ulicy Chorzowskiej 111
jest w istocie autonomiczną wyspą – podobnie jak
inne pokrewne zespoły obiektów przy al. W. Roź-
dzieńskiego czy w Dolinie Trzech Stawów. Są to
wartości same w sobie zorientowane na wchłonię-
cie i „rozkręcenie” przy zakupach, rozrywce i kon-
sumpcji jak największej liczby klientów – ile parkingi
pomieszczą. Formuła „Galerii Handlowej” stała się
wiodącym pomysłem na efektowne działania inwe-
stycyjne w śródmieściu stolicy Śląskiej Aglomeracji.
Ich znaczenie w wymiarze społecznym funkcjono-
wania miasta wymownie ilustrują zamierające w so-
botnie popołudnia i niedziele ulice: Warszawska,
Mickiewicza, 3 Maja, Korfantego czy Teatralna i wy-
pełnione w tym samym czasie aleje: Gliwicka, Psz-
czyńska czy Tyska w SCC. W obecnym stanie Kato-
wice okazują się miastem żywiołowo „rozkręconym”
na szereg konkurujących wzajemnie ze sobą ogniw.
Skutki tej atomizacji niweczą próby, zmierzające do
ukształtowania miejskiego centrum. Alternatywą wa-
lorów, które drzemią gdzieś w okolicach katowickie-
go Rynku, Teatru Wyspiańskiego, Salonu BWA, czy
Muzeum Śląskiego są treści bazarowo-festynowej
monokultury, które wyznaczają istotę Placu Tropikal-
nego, Śląskiego, Letniego, Zimowego, Muzyków czy
Poetów w SCC.

Kontestowanie obecności galerii handlowych
w centrach naszych miast ostatecznie trafia na py-



150

tanie: jeśli nie bazar – to co? W poszukiwaniu
alternatywnych odpowiedzi nasuwają się przykłady
rewitalizowanych terenów w miastach Europy Za-
chodniej. Poza spektakularnymi działaniami prowa-
dzonymi przez Niemców w Zagłębiu Ruhry, czy
przez Anglików w Londyńskich Dokach, adekwatną
lekcją w tym zakresie są realizacje francuskie – do-
tyczące między innymi obszaru śródmiejskiego Pa-
ryża. Pole porównań z naszymi „dokonaniami” mogą
stanowić przekształcenia, jakim poddano tereny po
fabryce Citroena, czy zdegradowane fragmenty
dzielnic: Bercy lub La Villette. Wnioski wynikające

z tych analiz uwalniają ze złudzeń – wciąż tkwimy
w stanie „zaspokajania głodu”. W tym stanie trudno
pozorować „delektowanie smaku”. Śródmiejskie
bazary „udają”: galerie, salony, sale koncertowe,
ogrody, a nawet świątynie – lecz w swej istocie okre-
ślają ideał miasta oparty na prymacie: rynkowej
rentowności, doraźnej mody i kultu zabawy. Zapo-
minamy o miastach, które również poprzez ich ar-
chitekturę wskazują ile jesteśmy warci – materialnie
i duchowo, a w konsekwencji rozstrzygają o spożyt-
kowaniu bądź roztrwonieniu dostępnej nam energii,
czasu i zasobów terenu.
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DOSYĆ  ŚCIAN,  NASTAŁ  CZAS  TERENU!

NO  MORE  WALLS,  IT  IS  GROUND  TIME!

Architektura jako oferta specjalna. Promocyjna wyprzedaż społecznej szczęśliwości.

Słowa kluczowe: przestrzeń, władza, społeczeństwo

Architecture as a special offer. Promotional sale of the social blessedness.

Keywords: space, power, society

H-WALL is a new system for dividing the classes of the modernity.

No more segregation of the internal islands in cities and in the country!
No more urban sprawl devastating the country!
No more contiguity with the inferior classes!

H-WALL finally allows the horizontal division of the society. Based on the latest and the most advanced
theories by AFF, the new society is arranged with foresight and broadminded.

The theory of the cremschnitte, thanks to certain engineering developed by AFF and its team, is to be
applied now on the global scale: H-WALL is now available for governments and religious leader in the whole
wild world.

Ask the preventive AFF, it will guide and support you.

* Rizzi Paola, prof., Università di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero, Ritsumeikan University (Kyoto) i Uniwersytet
Jagielloński (Kraków), sdv69, Locarno, Szwajcaria.
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DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE ZAWSZE W KONTEKŚCIE

AN ARCHITECTURAL WORK – ALWAYS IN A CONTEXT

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 architek-
tów, tylko na jakim poziomie i w jakich warunkach powinien być czy jest uwzględniany.

Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka, kontekst

Talking about architecture and using the word context, we think of the physical neighbourhood of a new
„thing” being created by us as well as the tradition of a place, its cultural values and historical occurrences.
It seems that the question is not if a context should stop influencing contemporary architects’ works but on
what level and under what circumstances it should be or is taken into consideration.

Keywords: architecture, urbanism, context

W książce zatytułowanej Bycie, przestrzeń i archi-
tektura, Christian Norberg-Schulz zadaje ważne py-
tanie: „Czego zatem powinniśmy wymagać od prze-
strzeni architektonicznej, by człowiek mógł wciąż
nazywać się istotą ludzką? [1] I próbuje dać odpo-
wiedź: Przede wszystkim musimy wymagać dającej
się przedstawić struktury, oferującej bogate możliwo-
ści identyfikacji. W wieloznacznej, złożonej, lecz zor-
ganizowanej przestrzeni architektonicznej widzimy
zatem alternatywę dla śmiertelnej idei mobilności
i dezintegracji [2]. Skąd to przeświadczenie o groź-
bie dezintegracji i niebezpiecznej mobilności? Czę-
ściową odpowiedź daje Chris Jenks pisząc o post-
modernizmie bez granic, otaczającym wszystko mgłą
i atakującym metody i wartości…, o postmoderni-

zmie, który nie proponuje alternatywnych sposobów
poznania tylko redukuje i pozbawia mocy procedurę
wyjaśniania, zastępując ją tezą o całkowitej równo-
prawności wszelkich dyskursów [3].

Rozwój współczesnych technik komunikowania
się na odległość, postępująca globalizacja obejmu-
jąca stopniowo coraz więcej dziedzin życia, każą
zastanowić się nad wynikami badań Piageta [4], któ-
re wykazały, iż świat mobilny przypisuje człowieka
do etapu egocentrycznego, natomiast stabilność i zo-
rganizowanie uwalnia jego inteligencję. Człowiek musi
w okresie wielkich, gwałtownych zmian, niepewno-
ści i podważania dotychczasowych norm i wartości,
szukać miejsc stałych i zrozumiałych symboli, stwa-
rzających poczucie przynależności do kręgu kulturo-

* Schneider-Skalska Grażyna, dr hab. inż. arch., prof. PK., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Katedra Kształ-
towania Środowiska Mieszkaniowego.
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6 – za Ikony miast z biura architekta, Rzeczpospolita, 23 maja 2008, A26
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wego, pozwalających na zachowanie tożsamości.
Miejsca stałe tworzy człowiek, dodając nowe „rze-
czy” do już istniejących układów , bo jak pisze Ro-
man Ingarden: Ludźmi jesteśmy przez to, że żyjemy
w pewnym sensie „ponad stan”, że ponad wszystko,
co nam jest potrzebne do utrzymania naszego fizjolo-
gicznego życia i jego mniejszej lub większej pomyśl-
ności, stwarzamy pewne „rzeczy” [5]. Uprawnione
więc wydaje się stwierdzenie, że człowiek kreując
rzeczywistość, tworzy kontekst dla siebie i swoich
następnych rzeczy.

Znaczenie słowa kontekst pochodzącego od łaciń-
skiego contextus wyjaśniane jest w słownikach jako
związek, łączność. Najczęściej jednak odnoszone jest
do budowy zdania i następstwa słów, które powo-
duje, że wyrażona myśl jest pełna i właściwie rozu-
miana. Mówiąc o architekturze i używając słowa kon-
tekst myślimy zarówno o fizycznym sąsiedztwie
tworzonej przez nas nowej rzeczy, jak też o tradycji
miejsca, wartościach kulturowych, zaszłościach hi-
storycznych. Jest więc kontekst rozumiany szerzej
i mniej rygorystycznie. Sformułowana przez Juliusza
Żórawskiego zasada dobrej kontynuacji odnosi się
do szerokiego rozumienia kontekstu i zakłada wy-
rażenie w dziele architektonicznym ducha czasu,
w którym dzieło powstaje, dopuszczając na równych
prawach działania oparte na kontraście i na podo-
bieństwie.

Wydaje się, że nie ma pytania czy kontekst powi-
nien przestać wpływać na dzieła współczesnych ar-
chitektów, tylko na jakim poziomie i w jakich wa-
runkach powinien być, czy jest  uwzględniany. Naj-
mocniej znaczenie kontekstu odczuwamy w skali
urbanistycznej. Układ urbanistyczny to ażurowa kon-
strukcja przestrzenna, w którą można wpisywać mniej
lub bardziej oryginalne dzieła. Układ urbanistyczny
wyrastający z kontekstu zrozumiałego dla użytkow-
ników miasta pozwala na powstawanie czytelnej prze-
strzeni, w której pojawianie się znaków jest zakodo-
wane w języku urbanistycznym. Znaki w postaci wy-

bitnych dzieł architektonicznych są konieczne dla
prawidłowego funkcjonowania miasta, zaspokajają
równocześnie potrzeby estetyczne użytkowników,
sprzyjają pozytywnej stymulacji i wyrażają tęsknotę
za pięknem, którego tworzenie jest powinnością czło-
wieka.

Można postawić tezę, być może mało efektowną,
ale chyba prawdziwą, iż uwzględnianie kontekstu
w skali urbanistycznej jest niezbędne, aczkolwiek mo-
że prowadzić do zaskakujących wniosków i realizacji.

Są miejsca, które tworzą kontekst wymagający
twórczej kontynuacji i takie, w których autor realizu-
jąc całkowicie nową ideę, tworzy zaczątek nowej
wartości i kontekst dla następców. Istotne jest, aby
autor nowego dzieła poznał kontekst miejsca i oce-
niając 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 pri-
mum non nocere.

Zbyt wiele wokół nas tymczasowości, zbyt moc-
no ulotność zjawisk i tempo życia oddziałują na
mieszkańców miast, abyśmy dobrowolnie mieli zre-
zygnować z ładu i poczucia stałości w otaczającej
nas i przez nas tworzonej przestrzeni urbanistycznej.
Szybkość i łatwość budowania i burzenia pociąga.
Jednocześnie świadomość nieodwracalnych strat
powodowanych przez niekontrolowany rozwój urba-
nizacji, zobowiązuje do odpowiedzialności. Projek-
towanie zrównoważone, które powoli znajduje swoje
miejsce w świadomości użytkowników, projektantów,
producentów i decydentów skłania do budowania
trwałego, a jednocześnie podatnego na adaptacje.
Takiego, które może podlegać zmianom bez wybu-
rzeń, takiego, które zachowuje strukturę. Ona powin-
na być dobra i długowieczna.

Dla zilustrowania postawionej wcześniej tezy moż-
na posłużyć się dwoma przykładami, które pomogą
wykazać, że nawet tam, gdzie autor odżegnuje się
od wpływu kontekstu na jego projekt, ten wpływ ist-



156

nieje. Są to dzieła ogromnie różniących się od sie-
bie, pod względem bagażu doświadczeń życiowych
i zawodowych, architektów. Dzieła powstające w miej-
scach niosących ze sobą różne wartości historyczne
i estetyczne.

Pierwszym z nich jest Musee du Quai Branly,
otwarte w Paryżu w 2005 roku, autorstwa Jeana No-
uvela, twórcy idei i architektury, przy wyraźnym udzia-
le Gillesa Clementa – projektanta ogrodu. Ideą No-
uvela było stworzenie założenia składającego się
z 5 elementów: 4 budynków i ogrodu. Idea nie była
abstrakcyjna. Wynikała bardzo wyraźnie z kontekstu,
w jakim powstawała nowa „rzecz”, w bezpośrednim
sąsiedztwie Wieży Eiffela, na łuku Sekwany. Cztery
budynki to prosta kontynuacja Hausmannowskiego
układu zabudowy mieszkaniowej, do której Muzeum
przylega, a ogród jest kontynuacją niedalekich Pól
Marsowych i wielowiekowych tradycji parków i ogro-
dów francuskich. Zachowanie ciągu pierzei, skali
wnętrz, podziału na przestrzeń zabudowaną i zieloną
pozwoliło na utrzymanie ciągłości struktury urbani-
stycznej i jednocześnie na ogromną swobodę w kre-
acji architektonicznej. Powstało dzieło, znak swoich
czasów, wyrosłe z bogatej tradycji urbanistyki euro-
pejskiej. Nawet wprowadzenie zielonej ściany Patric-
ka Blanca jest ukłonem z jednej strony w kierunku
współczesnego projektowania zrównoważonego,
z drugiej zaś przypomina wspaniałe założenia i bu-
dowle ogrodowe np. Wersalu. Jury, które wybrało
pracę konkursową Nouvela, wśród wielu walorów,
wymieniło inteligentną relację z otoczeniem. Ta ce-
cha projektu Nouvela jest zgodna z jego manifestem
ogłoszonym z okazji wystawy retrospektywnej w Lu-
izjanie w Danii, w 2005 roku. Opowiada się w nim za
oryginalną architekturą, której oryginalność wynika
między innymi z położenia geograficznego i ducha
miejsca.

Na drugim biegunie (a może jednak nie) leży Li-
lium Tower, pozostająca jeszcze w fazie projektu pro-
pozycja Zahy Hadid dla Warszawy. Budynek wyższy

od Pałacu Kultury i Nauki ma powstać obok hotelu
Marriott, naprzeciwko Dworca Centralnego. Autorka
powiedziała w rozmowie z dziennikarzem „Rzeczpo-
spolitej”: „Naszym najbliższym sąsiadem jest inny
wieżowiec, więc to trochę ułatwiło sprawę. Ale nie
zaprzątaliśmy sobie tym głowy. Architektura idzie do
przodu. Styl budowania sprzed 30 lat nie pasuje do
dzisiejszej rzeczywistości. Dlatego obok Marriotta nie
powstanie kolejny kanciasty budynek…. Mój budy-
nek nie pasuje w ogóle. Nie chcieliśmy, żeby paso-
wał. Jestem Irakijką mieszkającą w Londynie, mogę
więc nie do końca rozumieć, co oznacza dopasowa-
nie do otoczenia” [6].

Na postawione przez dziennikarza pytanie: Czy
nowa wieża będzie się dobrze prezentować w cen-
trum Warszawy? odpowiedziała: Nie wiem. A czy pan
lepiej się prezentuje obok tego pana, czy obok in-
nego? Pragnęłam dać miastu interesujący projekt,
a mieszkańcom nową panoramę centrum. Ta cała ob-
sesja z dopasowywaniem budynków do kontekstu iry-
tuje mnie. Przecież kontekst miast cały czas się zmie-
nia. Gdyby chcieć wszystko doskonale dostosować
do otoczenia, nie powstałby ani jeden oryginalny bu-
dynek. Wszystkie byłyby podobne. Takie postę-
powanie prowadzi do stagnacji miasta [7].

Ceniąc twórczość i oryginalność Zady Hadid, na-
leży się jednocześnie zgodzić z jej stwierdzeniem,
iż pochodzenie, wychowanie i edukacja, a także miej-
sce zamieszkania mogły wpłynąć na fakt iż, jak sa-
ma mówi, nie rozumie, co oznacza dopasowanie do
otoczenia. Podświadomie jednak wykorzystuje kon-
tekst miejsca. Mówi o kontynuacji budynków wyso-
kich, o stworzeniu nowej panoramy, wpisuje się
w moduł siatki urbanistycznej, głęboko przemyślała
ukształtowanie przestrzeni publicznej w poziomie
parteru. Nie ma racji, mówiąc że dostosowanie do
kontekstu kulturowego i urbanistycznego oznacza
brak oryginalności w skali architektonicznej (przeczą
tym słowom projekty Nouvela). Spłyca znaczenie
sąsiedztwa, jakby celowo atakując rozmówcę. Na
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jednym poziomie umieszcza ulotne sąsiedztwo
dwóch osób i co najmniej wieloletnie sąsiedztwo
w przestrzeni miasta.

Można podsumowując te dwa przykłady rozumie-
nia kontekstu powtórzyć, iż zerwanie z bezwartościo-
wym otoczeniem i tworzenie nowej wartości jest rów-
nież zgodne z duchem tworzenia nowych, pięknych
„rzeczy”. Wydaje się, że różnorodne działania opar-

te na dogłębnej analizie kontekstu, chociaż zwień-
czone różnymi wnioskami, pozwolą na osiąganie
stanu, o którym Janusz Włodarczyk pisze: Ład zhar-
monizowany jest kompromisem między tym, co upo-
rządkowane i tym, co swobodne. Tak powinna funk-
cjonować demokracja: koncepcja – jak wiadomo –
wprawdzie niedoskonała, ale najlepsza z możliwych,
jak każdy (prawie) kompromis [8].

PRZYPISY

[1] Ch. Norberg-Schulz, Bycie, przestrzeń, architektura,
Murator, Warszawa, 2000, s. 114.
[2] Ibidem.
[3] Ch. Jenks, Kultura, Poznań, 1999, s.176.
[4] G. Schneider-Skalska, Kształtowanie zdrowego środo-
wiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia” 2004, s. 88.
[5] R. Ingarden, Książeczka o człowieku, 2001, s. 38
[6] Rozmowa z Zahą Hadid została przeprowadzona przez
Macieja Szczepaniuka, Ikony miast z biura architekta, s.27.
[7] Ibidem, s. 27.
[8] J. A. Włodarczyk, Literacki słownik architektury, 2007,
s.43.
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L ÁBBRACIO  CHE  UNISCE  –  OBJĘCIE  KTÓRE  ŁĄCZY

L´ABBRACIO  CHE  UNISCE  –  EMBRACE  THAT  UNITES

Projekt: Rozbudowa Szkoły Albert-Einstein w Berlinie-Neukölln.
Szkoła im. Alberta Einsteina znajduje się w południowo-zachodniej części Osiedla Podkowy (Hufeisensie-
dlung) architekta Bruno Tauta w Britz, w dzielnicy Neukölln w Berlinie. Ten 3-piętrowy budynek, jest tak
zaprojektowany, aby umożliwił bezpośrednie połączenia wszystkich pięter istniejącej szkoły. Dzięki tej kom-
pozycji półeliptycznej formy i poprawnie ułożonej funkcji, zdecydowanie poprawiło się użytkowanie tej szkoły.

Słowa kluczowe: dzieło architektoniczne, rozbudowa Szkoły Albert-Einstein w Berlinie-Neukölln

Type of project: High School Extension in Berlin-Neukölln
The site of the Albert Einstein High School is on the southwestern edge of the Hufeisen housing develop-
ment in Britz, part of the Neukölln district in Berlin. The extension is a three-story structure with direct
connections to all floors of the original high school. As a result of the semi-elliptical, extended planning, the
usefulness of the high school has considerably improved. This is a balance between old and new; proof
perhaps that it is most difficult to be simple.

Keywords: architectural work, High School Extension in Berlin-Neukölln

Pojmowanie dzieła architektonicznego
Jeśli spróbujemy dzisiaj wyobrazić sobie dzieło

architektoniczne w kontekście współczesnego mia-
sta, musimy określić jego historyczne tło, w prze-
biegu naszego życia z nie oddzielnych własnych
i innych doświadczeń. Pojmowanie dzieła architek-
tonicznego i jego tworzenie nie można traktować od-
dzielnie, ponieważ każdy twórca ze swoim dziełem
jest duchowo połączony zarazem jako obserwator
i twórca. Pojmowanie dzieła architektonicznego nie
odbywa się spontanicznie, „od razu”, ad hoc – do
tego jest potrzebna wola spojrzenia estetycznego.

Zrozumienie dzieła architektonicznego jest sumą
wszystkich rezultatów pojmowania – i obserwatora
i twórcy. To znaczy, że zmysły (i rozum) zgłaszają
się i pytają o Sens i Przeznaczenie dzieła architek-
tonicznego. To zrozumienie jest potrzebne, ponie-
waż nie każdy produkt architektoniczny naszej kultu-
ry budowania jest zawsze dziełem architektonicznym.

Wpisanie obiektu architektonicznego w przestrzeń
miasta jest nie tylko sprawą artystycznego wyczucia,
lecz także realizacją potrzeby prawidłowego funkcjo-
nowania rzeczy architektonicznej. J. G. Herder mówił
o tzw. pożytecznym duchu, który ogarnia każdy

* Scholz Stefan, dipl. ing. arch., Berlin.
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budynek i mieszka w nim. A więc widzi w tym poży-
tecznym duchu znak piękna.

W udanym dziele architektonicznym Zmysłowość,
Duchowość i Intelekt stanowią jedność. Ich zgod-
ność tworzy identyczność. Twórcą jest ten, który te
jakości jasno wyczuwa i instynktownie wie-co-chce.
W każdym produkcie architektonicznym może istnieć
zarówno: dzieło architektoniczne jak i obiekt este-
tyczny.

Ale pamiętajmy, że dzieło architektoniczne to jest
nie tylko coś lepszego, ale również coś innego!
– np. jako znak miejsca. Dzieło architektoniczne
i obiekt estetyczny są to nie tylko rożne kategorie,
lecz również wynik rożnej ludzkiej twórczości, którą
trzeba określić/ocenić rożnymi kategoriami. Podczas
tworzenia dzieła architektonicznego chodzi również
o to, czy się uda w początkowo mglistej idei odna-
leźć i stworzyć wizjonerską wartość – ponieważ twór-
czość artystyczna polega na zgodności między tymi
czynnościami. Bonaventura sformułował to lapidar-
nie: obraz będzie zwany ładnym w podwójnym
aspekcie. Po pierwsze, kiedy jest dobrze zrobiony
(si bene protecta est), to znaczy kiedy jest wewnątrz
dobrze zorganizowany. To jest ta estetyczna strona
obrazu/dzieła. Po drugie jednak, jeśli to, co przed-
stawia, dobrze przedstawia/odtwarza (illum ad quem
est bene representat). A więc istnieje doskonała od-
powiedniość między tym, co było pomyślane i co
ma wyrazić. Lepiej nie można sformułować tego
o co w dziele chodzi – co dzieło przedstawia. Prze-
cież musi istnieć całkowita zgodność między tym
co było pomyślane i tym jak zostało stworzone
i wyrażone.

W przeszłości budynki były trwałą rzeczywisto-
ścią. Architektura była dawniej ideą przewodnią,
w której  odzwierciedlały się – wiara i zamiar pewnej
kultury. Pomiędzy ich funkcjonowaniem Architektura
miała również inne zadania, które były zwierciadłem
społecznych i towarzyskich konwencji.
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Rozbudowa Szkoły Albert-Einstein w Berlinie-Neukölln.
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Dzieło architektoniczne w kontekście urbanistycz-
nym

Problem omawia się na przykładzie projektu bu-
dynku Albert-Einstein-Oberschule, który znajduje się
w dzielnicy Britz, Berlin-Neukölln. W założeniu skła-
dającym się z trzech wolno stojących pawilonów
z lat 60., usiłowano nową rozbudowę uzupełnić, wy-
korzystując wolną część parceli wzdłuż linii zabudo-
wy między jezdniami ulicy a istniejącymi pawilonami
szkoły. Zaproponowano zabudowę stającą się jej
pierzeją. Podkreśla to znaczenie tego urbanistycz-
nego założenia, jak i nową architektoniczną całość.

Krzywoliniowa forma obiektu nawiązuje do pobli-
skiego osiedla podkowy (Hufeisensiedlung) Bruno
Tauta, w pewnym sensie konsekwentnie uzupełnia-
jąc to założenie w oparciu o nie zrealizowany wcze-
śniej plan ogólny Bruno Tauta i Martina Wagnera

z lat 1926–1927. Łagodny luk kontynuuje krzywiznę
ulicy i zamyka przestrzeń, obejmując całość i jed-
noczą ją (l’abbraccio che unisce ). Podczas two-
rzenia kompozycji projektu inspirowało się: oprócz
znalezionych przesłanek urbanistycznych otoczenia-
miejsca, również znalezienia szczególnego wyrazu
budynku, które uzyskano poprzez geometryzowanie
i matematyzowanie formy przyszłego budynku, jako
Hommage/Hold a la Albert-Einstein.

Po zwiedzeniu tego założenia, Mario Botta na-
pisał, że ten architektoniczny kształt-gest, jest w sta-
nie, niepozorną krawędź przemienić w miejską
przestrzeń. A opinia jury nagrody Architektonicznej
Miasta Berlina z roku 1992 głosi, że ta szczególnie
łatwa do zapamiętania forma budynku w dużym
stopniu rozwija się z osiedla Hufeisensiedlung, na
którym stoi.
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GENIUS  LOCI  –  CZYLI  O  ODKRYWANIU  I  NA  NOWO   DEFINIO-
WANIU  ZNACZEŃ  W  ISTNIEJĄCEJ  PRZESTRZENI  MIEJSKIEJ
(TRZY  PRZYKŁADY)

GENIUS  LOCI  –  ABOUT  DISCOVERY  AND  NEW  DEFINITION  OF
IMPLICATIONS  IN  EXISTING  URBAN  SPACE  (THREE  EXAMPLES)

W artykule przedstawiono niezwykle aktualny problem poszukiwania genius loci w centrach dużych miast.
Odkrywanie, definiowanie i wreszcie kreowanie znaczeń w istniejącej przestrzeni miejskiej staje się nową
próba odczytania jej „języka”. Przestrzenie stają się „znakiem” miasta – powszechnie z nim utożsamiane lub
stanowiące miejsca utrwalone w świadomości jego mieszkańców i znaczących dla jego historii wydarzeń,
zyskują szczególną „aurę” miejsc prestiżu. Taką rangę zyskał zarówno plac Saski w Warszawie jak i Rynek
Główny w Krakowie. Taką rangę straciły, stanowiące istotne elementy struktury śródmieścia Szczecina –
Königsplatz (obecnie Plac Solidarności), a także Skagerplatz (obecnie Plac Mickiewicza).

Słowa kluczowe: genius loci, przestrzeń społeczna, urbanistyka, krajobraz

In the article has been presented current problem concerning on searching genius loci in the centre of big
cities. Discovery, definition and also creation of implications in existing urban space is going to be a new trial
of interpretation of its „language”. Spaces are becoming a „sign” of the city – commonly identified with them
or being a place of important historical events are getting specific atmosphere of „prestige places”. This
dignity has gained Saski Square in Warsaw, as well as Main Market Square in Cracow. This dignity have lost,
very important in the structure of the Szczecin centre – Königsplatz (Solidarności Sq.) and also Skagerplatz
(Mickiewicza Sq.)

Keywords: genius loci, social space, town-planning, landscape

Każdy system kultury porządkuje przestrzeń w pe-
wien charakterystyczny dla siebie sposób, ustalając
stosunek do przestrzeni zarówno jednostek jak i grup
społecznych. To uporządkowanie dokonuje się (nie-

zmiennie i od zarania dziejów ludzkiej kultury i cywi-
lizacji) wokół czterech dychotomicznych rodzajów
przestrzeni wynikających z systemu wartości i najgłę-
biej zakorzenionych archetypów. Są nimi: przestrzeń

* Szymski Adam Maria, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra
Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania.
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pierwotna i wtórna, przestrzeń prywatna i publiczna,
przestrzeń centralna i peryferyjna. Wreszcie: przestrzeń
sakralna i świecka [1].

Wydaje się wszakże ,iż niezależnie od owych ar-
chetypicznych podziałów na podstawowe kategorie
przestrzeni definiujących reguły życia społecznego,
każde istniejące dłużej niż tylko jedno pokolenie
miasto posiada swoje szczególne miejsca – przestrze-
nie określające jego oryginalność, jedyne i niepo-
wtarzalne także w charakterze form ich definiują-
cych… ICH ZNACZENIE JEST bezdyskusyjne, ale
sposób powstania bywa często zgoła zagadkowy.
Jedne formowane są przez kolejne pokolenia, utrwa-
lane w świadomości społecznej dzięki szczególnej
wagi wydarzeniom lub prestiżowym obiektom lub
funkcjom, jakie obiektom tym nadano… Inne po-
wstają od pierwszego skojarzenia, decyzji planisty-
wizjonera… Są niemożliwe, aby ich nie było… W koń-
cu pozostają i takie o których losie decyduje zgoła
splot niemożliwych do przewidzenia przypadków…

Wreszcie są takie, które los skazał na zapomnie-
nie. Dla nowych mieszkańców niezrozumiałe, bez-
wartościowe emocjonalnie, estetycznie martwe…,
czekające wciąż jeszcze na swe kolejne odrodzenie.

Genius loci …

Urbaniści i architekci nadając konkretną formę
wytwarzanej przestrzeni pełnią szczególną rolę w jej
symbolicznym naznaczaniu. Staje się to też, para-
doksalnie, nierzadko wbrew ich zamiarom i oczeki-
waniom.

Pomimo, iż sami nie zawsze są tego świadomi,
wyrażają (lub winni wyrażać)  i materializują zarówno
ważne dla społeczeństwa lub jego poszczególnych
grup wartości świadczące o specyficznej niepowta-
rzalności tak określonej przestrzeni.

Symboliczną rolę  mogą bowiem odgrywać w rów-
nej mierze zarówno pojedyncze budynki, ich zespo-

ły, także drobne formy użytkowe lub też  formy wy-
łącznie o funkcji symbolicznej. Dotyczy to w równym
stopniu samych budynków, wszelkich innych form
przestrzennych, jak i przestrzeni wokół nich jak i po-
między nimi.

W istocie nie obiekt sam w sobie, ale to co wiąże
się z jego „oglądem”, owa przestrzeń „zewnętrzna”
staje się głównym nośnikiem znaczeń semantycz-
nych odczuwanych zarówno przez mieszkańców, jak
i przypadkowych przybyszów  jako zbiór form iden-
tyfikujących  zarówno miasto jako całość jak i  jego
konkretny, unikalny i nigdzie gdzie indziej nie powta-
rzalny fragment. Przestrzenie te stają się „znakiem”
miast – utrwalonym w konkretnym zbiorze form –  po-
wszechnie z nimi utożsamianych  lub, stanowiąc miej-
sca utrwalonych w świadomości jego mieszkańców
i znaczących dla jego historii wydarzeń, zyskują
szczególną „aurę” miejsc prestiżu.

Taką rangę zyskał zarówno plac Saski w Warsza-
wie jak i Rynek Główny w Krakowie. Taką rangę stra-
ciły, stanowiące istotne elementy struktury śródmie-
ścia,  Königsplatz (z Teatrem Miejskim) w Szczecinie,
a także Skagerplatz uwieńczony pomnikiem konnym
cesarza Fryderyka III.

Stan powojennych zniszczeń oraz akceptacja
powojennych władz zarówno Warszawy jak i Szcze-
cina  dotycząca podjętych decyzji o dokonaniu dal-
szych wyburzeń i ponownego zagospodarowania
wstępnie uporządkowanych terenów doprowadziły
w efekcie do czasowej degradacji owych znaczących
wcześniej przestrzeni i zamazania ich szczególnej
„siły emanacji”.

Paradoksalnie doprowadziło to do kreowania no-
wych wartości plastycznych niejako „obok” lub na
obrzeżu owych przestrzeni w przypadku placu Sa-
skiego skutkując ostatecznie decyzją o odbudowie
jego głównej pierzei w przedwojennej formie, a w
przypadku Szczecina próbą wykreowania zupełnie
nowej, z całkowitym zaprzepaszczeniem szans na
odtworzenie jego historycznego  „jądra”.
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Konzerthaus – budynek filharmonii przy placu Solidarności. 1 – Konzerthaus – stan przed 1944 rokiem; 2 – Konzerthaus –
wypalone ruiny, ok. 1957 roku; 3 – I nagroda w międzynarodowym konkursie na projekt Filharmonii skierowana
do realizacji, 2007 r. / Konzerthaus – Philharmonic building on Solidarności Sq. 1 – Konzerthaus – before 1944;
2 – Konzerthaus – ruins in 1957; 3 – 1st award in the international competition on Philharmonic design, send to realization,
2007
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Plac publicznych zebrań i patriotycznych uroczy-
stości jakim za niemieckich czasów Szczecina był Ska-
gerplatz zamieniono w pozbawioną jakichkolwiek war-
tości symbolicznych przestrzeń zieleńca miejskiego.

Nową rolę nadano za to niegdyś miejskiej  dział-
ce ściśle zabudowanej reprezentacyjnymi kamieni-
cami czyniąc z niej po latach użytkowania jako placu
postojowego dla autobusów miejskich – Plac „Soli-
darności” zwieńczony pomnikiem „anioła śmierci”.

Nie dziw przeto ,że dalszą konsekwencją zmie-
niania semantyki stała się „kreacja” nowej formy Fil-
harmonii miejskiej okrzykniętej szybko „ikoną” mia-
sta usytuowaną ściśle na działce istniejącego  tu do
końca lat 50. XX wieku wypalonego kikutu przedwo-
jennego Konzerthaus  o ściśle zharmonizowanej for-
mie z istniejącym wówczas otoczeniem.

Owa zamiana semantycznych znaczeń miejsc,
niegdyś uznanych za ważne na nowe mająca zna-
miona bezideowego fałszu odczuwana w efekcie jako
„stan przejściowy” miast wykreowania nowej warto-
ści jedynie podkreśliła bezwładność i destrukcyjność
działań przypadkowych.

W istocie ten splot uwarunkowań umyka prostym
receptom towarzyszącym różnym teoretycznym
koncepcjom „konstruowania” planu przestrzennego
zagospodarowania, które – z natury rzeczy – pozba-
wione treści symbolicznych stają się (z reguły) zbio-
rem czysto porządkowych  informacji mających na
celu głownie zachowanie (jakichś) reguł ładu prze-
strzennego w istniejącej strukturze zabudowy oraz
obiektywnie występujących uwarunkowań środowi-
skowych.

***
 W konsekwencji rozwoju nowoczesnych doktryn

urbanistycznych, stosowanych w praktyce w XX
wieku zaobserwowano (obok różnych innych zgła-
szanych obecnie uwag krytycznych) systematyczne
redukowanie semantycznej wartości przestrzeni miej-

skiej, w tym głównie upatrując nadchodzącego kry-
zysu miast charakteryzującego się rozpadem jego
wewnętrznej struktury.

W istocie rzeczy wprowadzenie w praktyce zasad
realizacji  idei miasta „nowoczesnego” zapisanego
w podstawowym zbiorze reguł znanych pod nazwą
„Karty Ateńskiej” doprowadziło jednak nie tyle do
desemantyzacji przestrzeni, ile jej semantyzacji na
nowych zasadach, a ponieważ przestrzeń (nowocze-
snego miasta) zaczęła stawać się coraz bardziej zu-
nifikowana i abstrakcyjna, fakt ten znalazł nie tylko
odzwierciedlenie w języku ale także w zachowaniu
(reakcjach) jego mieszkańców.

Rozbite na heterogeniczne dzielnice mieszkanio-
we miasto nowoczesne stało się zbiorem luźno usta-
wionych prostopadłościennych bloków tkwiących
w równie jak one zunifikowanej przestrzeni którą cha-
rakteryzuje – używając języka socjologów – coś
w rodzaju „podobieństwa  bez różnicowania”. W efek-
cie tego pojemność semantyczna owych przestrzeni
międzyblokowych stała się  niemal równa zeru. Fakt
ten dostrzeżono jednak zbyt późno by móc temu
skutecznie przeciwdziałać. W efekcie swoistym azy-
lem końca lat 60. XX wieku, obszarem pełnym zna-
czeń, pobudzającym wyobraźnię i nastręczającym
wciąż liczne skojarzenia, stały się dzielnice historycz-
ne, nawet te pochodzące z XIX wieku lub to, co jesz-
cze po nich pozostało.

Powrotowi do „dziewiętnastowiecznego” my-
ślenia o mieście zdaje się towarzyszyć przekonanie
o możliwości przywrócenia miastom współczesnym
utraconej zwartości. Pastisz jako narzędzie  nowo-
czesnego eklektyzmu zdaje się być też jedną z re-
cept przywracania miastom utraconej w wieku XX
tożsamości – jedynym (jak dotąd?) sposobem na
przywrócenie przestrzeniom miejskim jakiegoś ,pod-
świadomie odczuwanego, ponadczasowego porząd-
ku. Kontynuacją istniejącego „kodu”.

 Stąd też tradycja, a raczej „duch”, miejsca wy-
daje się być tą nieuchwytną w opisie słownym cha-
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rakterystyczną cechą owego „porządku”…. Dla
„OBCYCH” NIE ZNANEGO I NIE AKCEPTOWA-
NEGO.

Generalnej zmianie stosunku do minionej prze-
szłości  towarzyszy przeto nowa próba odczytania
„języka” przestrzeni.

Jedne przestrzenie przywrócono do stanu po-
przedniego, inne – wręcz odwrotnie – całkowicie prze-

budowano (przekształcono) zmieniając sens nada-
nej im pierwotnie wartości symbolicznej. Kluczem do
sukcesu dziś staje się wrażliwość, ale także i znajo-
mość historii. Architektura rodzi się w przestrzeni
społecznej, ta zaś stale pozostaje przestrzenią zna-
czeń i symboli. Obyśmy potrafili trafnie odczytać ich
sens. Ale czy jest to w ogóle możliwe w miastach
„odartych ze swej przeszłości”?

PRZYPIS

[1] Por. B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrze-
ni…, wyd. KiW, Warszawa 1988, s. 192.
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OBIEKTY  I  SIECI.  WIRTUALNA  SUPERPOZYCJA

OBJECTS  AND  NETWORKS.  VIRTUAL  SUPERPOSITION

Współczesne miasto składa się z sieci i obiektów. Nakładanie się tych sieci, oddziałujących na całe miasto,
tworzy dobrze znaną, namacalną rzeczywistość. Nowa, technicznie możliwa sieć to wirtualna przestrzeń,
która, wciąż się rozwijając, wkrótce obejmie miasto zmieniając naszą obecną, stereotypową per-cepcję.

Słowa kluczowe: sieć, rzeczywistość, rzeczywistość wirtualna, symulacja, miasto

The contemporary city is constituted by networks and objects. The superposition of these networks that
affect the whole city constitutes the well-known physical reality. A new network, technically possible, is the
virtual space that, still developing, will shortly get up to the city altering our present conventional perception.

Keywords: network, reality, virtual reality, simulation, city

In order to know how our idea of the city has
changed in the last one hundred years nothing better
than to go to the cinema. From Metropolis, of Fritz
Lang in 1927 to Blade Runner of 1982, the idea of
how our future will be has changed substantially. Fritz
Lang shows us a future without past, a future in which
the present has been erased without any object of
reference. As if there had been a point of inflection
instead of a continuous evolution. One second condi-
tion of the Metropolis’s future is the emptiness and
the asepsis, images more hospitable than domestic,
a tendency that could be brought up the utopia of
the Modern Architecture, against the excess of objects
and decoration of the architecture of nineteenth
century. In the fiction, undergone the formal mani-
festos of the architecture probing in small buildings
and interiors spaces are taken to the city. Blade

Runner, however, shows us the crisis of the moderni-
ty, the society has advanced but no longer we believe
in an utopian progress like the one imagined by
Aldous Huxley in a Brave New World, 1932. The future
of Blade Runner advances to us the complexity and
confusion of the contemporary city, very similar to
the great Eastern cities, where they mix most evolu-
tioned and sophisticated computer science with the
recycling of the well-known objects.

Later cinema industry has offered us new visions
about the city of the future that come closer to the
complexity displayed by Ridley Scott that to the
asepsis of Fritz Lang. In the future, already past,
of 2001: A Space Odyssey, of 1968, Stanley Kubrick
superposes to the physical reality the potentiality
of the computer science world, a film full of symbols
and warnings on our future existence. Although in

* Trillo de Leyva Juan Luis, prof., Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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Martínez García y Juan Luis Trillo de Leyva



169

a smaller level, The Fifth Element of Luc Besson, of
1997, film in which the superficial traffic of a street is
superposed by layers prolongues this complexity of
a recycled city where past and future are superposed.
Just as it happens to the monumental and fantastic
stage scenes created by James Clyne.

Nowadays, all our cities already own sufficient
vestiges on the superposition of networks that repre-
sent the urban reality. Each object occupies a certain
place in a structure of connections of all types: dimen-
sional, formal, functional, technical or territorial. They
become, the objects, in a door that gives us access to
the beginning of a trip and, mainly, to a knowledge of
whatever surrounds us, what we called reality. In our
streets exist a lot of “objects”: posts, great and small,
rubbish bins of all types and sizes, multiplied by the
action of the recycling, benchs, advertise-ments, posters,
signals, kiosks, flowerpots stands, bus-stops, mailboxes,
spending machines of tins and food, wastebaskets,
telephones, fences… Each one of them objects intro-
duces us in a network of activities that includes all the
city, each object is a knot of a network, a crossing of
specialized relations that when are superposed help us
to understand the complexity of that greater object than
we called contemporary city. If we considered each
activity, for example collect household rubbish bin and
recycling, like a bidimensional network of the public
space, the other networks would constitute the third
dimension. I think that an explanation of the artistic game
practiced by Marcel Duchamp with his “ready made”, is
the attempt to turn into three-dimensional an object that
moved in a unique network. The wall urinal turned into
“fountain”, in a museum object, it is an example of the
possible three-dimensional of the many structural
network that compose our urban and cultural reality.
The city, through its objects, reveals abstract plots, similar
to the lifes of each one of its citizens. Behind the banal
and repetitive images of urban places there are creative
games, it is enough with choosing and selecting
materials, activities, plots and objects, to discover

superposed realities, to know a new city in our own
city.

Like we have seen in the future of fiction in the
movies, to the superposition of equipments, commu-
nication structures, infrastructures…, the virtual rea-
lity is added in the contemporary city, a reality
that until now has been limited by a frame: the one
of the pictures, the one of the tv screen or the one of
a window that frames a distant landscape. Nowadays
the computer science possibilities allow us to coexist
with a reality projected that is superposed to the
physical reality, to our physical reality.

In the work of Le Corbusier we find many exam-
ples of these projects that manipulate the light and
the feelings and perceptions of the spectator. In 1957,
under the name of Boîte à miracles projects, in the
Museum of Tokyo, a technical box prepared for any
representation or simulation. The ephemeral Philips
Pavilion, in the exhibition of Brussels of 1958, seems
to set a final point to this search of a space able to
synthesize the knowledge of the man and the arts, in
its interior took place an electronic poem, both the
content and the continent were created for a team
constituted by Le Corbusier, Xenakis, Varese and Tak;
engineers, musicians and architects pawned on
creating a dreamed space.

In this accelerated search of examples on the
“magical box” announced by Le Corbusier, we find
an important and peculiar experience in the last work
of Marcel Duchamp. After a long period of artistic
silence, in 1966 MD surprises with a work think to a
voyeur. He locates the beholder outside the box and
forces him to pry into from the peephole of an old
Spanish door how no?; inside the box, a theater stage
scene leads us to the observation of an erotic scene
that is developed in a simulated natural landscape.
The installation was called Étant Donnés.

About one first approach to the virtual closing like
substitute of the opaque walls and on which our old
furniture are placed, we can think about its disappear-
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ance by means of the projection of natural scenes
like a sea or a forest, that without next limits introduces
us in the immensity of the open spaces, starting off
of an architectonic and domestic space limited to
the size of a room. The external images can be those
that contribute the illumination of the space, would
be absurd to switch on a lamp in the interior of this
type, we can assure that in a short time all of them,
light bulbs will disappear replaced by projected light.
A movie of a landscape can take with himself the
noise, handled from the room, and the natural light,
so that we can be informed into the hour of the day
by the position of the sun, also we could add blinds
voluntarily or luminosity controller. Another possibility
is the one to produce false perspective that extend
the space where we are, something similar to the
perspective tricks used by some renaissance and
baroque architects, by means of the own architecture
or the pictorial murals. We can imagine that one of
the lateral ones of our room extends until a space
double or triple, empty or pertaining to a certain time
or style, from our dormitory we can share the Patio
de los Leones de la Alhambra, in Granada.

The following step is the one of the simulation,
exist yet simulator of cars or cabins that exactly
reproduce the alternatives of a flight and which they
allow us the learning without risk. In the film Level
13, filmed in 1999 by Josef Rusnak, the leading actor
travel from the present to 1937, and there to the future,
year 2024, not by the use of the machine of the time

invented by H.G. Wells but as a result of a simulator.
Everybody could be in the middle of the crowd in a
scene of The Battleship Potemkin, by Sergei M.
Einsestéin, year 1925, we can to move to the October
revolution, or to take a walk on the African prairies
with Meryl Streep in the small plane of Out of Africa.
At present any technical impediment does not exist
that it prevents to realize all this, that is to say to turn
all our more intimate rooms into magical boxes, in a
Boîte à miracles.

To the superposition of the virtual reality to the
physic one can collaborate the new materials and
the technological reaserch, that also allow the real
substitution of the opacity of the walls that conform
our spaces. As an prolongation of the use of the
glasses that determined the shape of the architecture
of century XX and which, still today, comprises
essential of the architecture avant-garde, we can
indicate to the translucent concrete (Litracon),
consisting of a concrete mixing with optical fiber that
transfers the silhouettes from a side to another one
of the concrete wall, with this technique we can make
transparency walls of concrete of the thickness and
resistance which we want, we even can transfer
images to the place that we wish.

The futurist stage scenes of Frederick Kiesler are
reality jet, the architectonic work will have the
responsibility to spread it and to give form to the
future.
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DYSKUSJA  WOKÓŁ  USYTUOWANIA  BUDYNKÓW  WYSOKICH
W  STRUKTURZE  WSPÓŁCZESNEGO  WROCŁAWIA

DISCUSSION  AROUND  SITUATING  HIGH-RISES  IN  THE  STRUCTURE
OF  CONTEMPORARY  WROCLAW

Dyskusja nad usytuowaniem wieżowców w strukturze miasta trwa we Wrocławiu od ponad 90 lat. Przed
wojną planowano wznoszenie budynków wysokich w miejscach kluczowych dla kompozycji urbanistycznej
miasta – przy znaczących placach, nad Odrą i fosą miejską. Ze względów finansowych nie udało się wów-
czas zrealizować śmiałych wizji architektów. Po przełomie politycznym 1989 roku, powrócono do koncepcji
wznoszenia we Wrocławiu budynków wysokich. Wyznaczono w planie miasta kilkanaście punktów, w któ-
rych dopuszczono sytuowanie wysokościowców, akceptując przy tym zarówno model budowania zwartych
zespołów zabudowy wysokiej, jak i rozproszenie pojedynczych obiektów w tkance miejskiej. W działaniach
lokalnych władz trudno dostrzec spójną koncepcję rozmieszczenia budynków wysokich w strukturze miasta.
Nie prowadzi się żadnych systematycznych badań wpływu planowanych wieżowców na krajobraz miejski,
przestrzenie publiczne, jakość życia mieszkańców, infrastrukturę techniczną czy środowisko przyrodnicze.
Wydaje się, że celowe byłoby skoncentrowanie wysiłków na stworzeniu we Wrocławiu jednego tylko ośrod-
ka zabudowy wysokiej. Miasto potrzebuje bowiem nie drapaczy chmur, a kompleksowego planu rewitalizacji
przestrzeni miejskiej.

Słowa kluczowe: architektura, wieżowce, Wrocław

Discussion on placing high buildings in the structure of the city has been lasting in Wroclaw for over 90
years. Before second world war high-rises were planned in the crucial places for the urban composition –
next to the significant squares, on the Oder and city moat. For the financial reasons it was impossible at that
time to carry out architects’ daring visions. After political turning-point of 1989, discussion on high-rises
returned with redoubled strength. In the city plan, there are several points marked, where construction of
high buildings is permitted – they could be build in the form of dense group of sky-scrapers or as a single
objects (art works) located in the existing city network. In the action of local authorities, it is hard to notice the
coherent conception of locating high buildings in the city structure. There is no systematic research on the
impact of planned high-rises on the urban landscape, the public space, the quality of inhabitants life, the
technical infrastructure or the natural environment. It seems, that it would be relevant to concentrate efforts
on creating only one centre of sky-scrapers in Wroclaw. The city doesn’t require high-rises, but the compre-
hensive plan of the revitalization of the urban space.

Keywords: architecture, high-rises, Wroclaw

* Trocka-Leszczyńska Elżbieta, prof. dr hab. inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Architektury
i Urbanistyki.
** Tomaszkiewicz Agnieszka, dr inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury,
Sztuki i Techniki.
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Wrocław, propozycje lokalizacji budynków wysokich, przedwojenne: 1 – pl. Powstańców Warszawy, 2 – ul. Podwale,
3 – ul. Tęczowa, 4 – blok śródrynkowy, 5 – Kępa Mieszczańska, 6 – pl. Jana Pawła II; współczesne: 7 - Centrum Południo-
we, 8 – ul. Sikorskiego, 9 – ul. Traugutta, 10 – Kleczków, 11 – Gajowice, 12 – Popowice, 13 – osiedle Kosmonautów

Wroclaw, proposals of high-rises location, pre-war: 1 – Powstancow Warszawy Sq., 2 – Podwale Str., 3 – Tęczowa Str.,
4 – Market Sq. (next to the city hall), 5 –Mieszczanska i., 6 – Jana Pawla II Sq.; contemporary: 7 – South Centre,
8 – Sikorskiego Str., 9 – Traugutta Str.; housing estates: 10 – Kleczkow, 11 – Gajowice, 12 – Popowice, 13 – Kosmonautów
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Tam jest przyszłość, tu tonąca przeszłość! Tam
jest świeżość, tu – Akademia – grzmiał w 1894 roku
Hans Schliepmann, niemiecki krytyk i pisarz, opisu-
jąc najnowszą architekturę Stanów Zjednoczonych
[1]. Schliepmann należał do licznego grona zwolen-
ników wznoszenia w miastach europejskich drapa-
czy chmur, drugą jednak, równie liczną grupę, sta-
nowili przeciwnicy tej koncepcji. Architekci i krytycy
architektury dość powszechnie odmawiali budynkom
wysokim wartości artystycznych, dostrzegali w nich
dzieła inżynierskie, a w warstwie ideowej – symbo-
liczną próbę zaznaczenia dominacji Ameryki nad
Starym Światem i znak „wyuzdanego kapitalizmu”.
Budowanie wysokościowców na kontynencie euro-
pejskim utrudniała wzrastająca świadomość warto-
ści miast historycznych, a także postulaty reformato-
rów mieszkalnictwa, domagających się wprowadzenia
do miast „powietrza i światła”.

W Niemczech pierwszy wysokościowiec – bu-
dynek Zeissa w Jenie, wybudowano w 1915 roku na
terenach pozamiejskich, liczne dyskusje doprowa-
dziły jednak niemieckich architektów do przekona-
nia, że budynki wysokie należy stawiać w strukturze
miasta jako obiekty punktowe, wzbogacające panora-
mę miasta [2]. Nadawano przy tym wieżowcom moc-
ne znaczenie ideowe, widziano w nich symbol potę-
gi gospodarczej Niemiec, a po przegranej pierwszej
wojnie światowej – znak niezłomności narodu nie-
mieckiego [3].

We Wrocławiu temat wysokościowców wywołał
w 1920 roku Max Berg, postulując w lokalnej prasie,
przeniesienie do wieżowców pomieszczeń biurowych,
które do tej pory sytuowano w budynkach mieszkal-
nych, co pozwalało przywrócić mieszkaniom ich pier-
wotną funkcję [4]. Dokładna lokalizacja projektowa-
nych wieżowców została przedstawiona w planie
przebudowy centrum miasta, który Berg przygoto-
wał w latach 1919–1921 współpracując z Ludwigiem
Moshamerem i Richardem Konwiarzem [5]. Budynki
wysokie planowano sytuować przy placu Powstań-

ców Warszawy (dawny Lessingplatz, il.1/1), ulicy
Podwale (Sweidnitzer Stadtgraben, il. 1/2) oraz przy
ulicy Tęczowej (Siebenhufenerstr.) w sąsiedztwie
Dworca Świebodzkiego (il.1/3). Autorzy planu do-
puszczali także wznoszenie wieżowców na terenach
już zabudowanych, w „city”, które swym zasięgiem
obejmowało obszar między dzisiejszymi dworcami:
Głównym, Świebodzkim i Nadodrze [6]. Propono-
wano sytuowanie budowli wysokich przy dużych
placach, w pasie nadodrzańskim, albo wzdłuż fosy
miejskiej jako obiekty, podkreślające punkty o szcze-
gólnym znaczeniu kompozycyjnym. Największe kon-
trowersje wzbudził pomysł usytuowania wyso-
kościowca tuż przy budynku ratusza, w miejscu dzie-
więtnastowiecznego bloku śródrynkowego (il. 1/4).

Kolejne propozycje wplecenia budynków wyso-
kich w strukturę miasta przedstawiono w projektach,
będących odpowiedzią na ogłoszony w 1921 roku
konkurs na rozbudowę Wrocławia [7]. Mimo zapisa-
nia w warunkach konkursu zalecenia ochrony histo-
rycznej sylwety Starego Miasta, proponowano budo-
wanie wieżowców w jego najbliższym sąsiedztwie –
na Kępie Mieszczańskiej (Bürgerwerder, il. 1/5) i przy
placu Jana Pawła II (Königspl., il. 1/6). Większości
projektowanych wysokościowców przypisywano
funkcje biurowe, pod koniec lat 20. powstały jednak
pierwsze projekty wieżowców mieszkalnych. W 1929
roku, w ramach wystawy „Mieszkanie i miejsce pra-
cy” planowano wybudować dziesięciopiętrowy bu-
dynek mieszkalny według projektu Adolfa Radinga
[8]. Względy ekonomiczne sprawiły, że do realizacji
śmiałych wizji architektów nigdy nie doszło. Nie było
także potrzeby, spowodowanej brakiem terenów bu-
dowlanych, tworzenia na wzór amerykański, gęstych
skupisk drapaczy chmur. Przed wybuchem drugiej
wojny światowej powstały we Wrocławiu jedynie dwa
budynki, które przynajmniej w części uznawano za
konstrukcje wysokie. Pierwszym z nich był gmach
poczty, wybudowany w latach 1926–1929 przy ulicy
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Krasińskiego, drugim natomiast – siedziba Miejs-
kiej Kasy Oszczędności, wzniesiona w latach 1930–
1931 na rogu placu Solnego i Rynku, uważana na-
wet dziś za „wyraźny dysonans w harmonijnej zabu-
dowie Rynku” [9].

Po drugiej wojnie światowej na kontynencie
europejskim wypracowano zasadniczo dwa modele
sytuowania wieżowców w strukturze miasta: w pierw-
szym z nich budynki wieżowe traktowano jako obiekty
„rzeźbiarskie”, które wplatano w istniejącą tkankę
miejską (np.: wieża Montparnasse w Paryżu, siedzi-
ba firmy Pirelli w Mediolanie), w drugim – przewi-
dywano powstawanie na obrzeżach miast nowych
dzielnic biznesowych zabudowanych zespołami bu-
dynków wysokich (np.: La Defense w Paryżu czy
późniejszy Dockland z Canary Wharf w Londynie).

W czasie 45 lat istnienia PRL-u, we Wrocławiu
budowano głównie wielkopłytowe osiedla mieszka-
niowe, jednak już wtedy rozważano powstanie Cen-
trum Południowego, nowego ośrodka administra-
cyjno-handlowego, funkcjonalnie wspomagającego
zespół staromiejski. Nowe centrum planowano usy-
tuować – w najbardziej zniszczonej w czasie działań
wojennych, południowej części miasta – przy ulicy
Powstańców Śląskich, w niedalekim sąsiedztwie,
choć poza obrębem Starego Miasta (il. 1/7). Granice
planowanego centrum wyznaczały: od południa –
dwudziestopięciokondygnacyjny budynek biurowy –
Poltegor (zbudowany w latach 1974–1981), od pół-
nocy – bryła hotelu Orbis (oddany do użytku w 1980
roku). Teren pomiędzy wspomnianymi budynkami
(4,5 ha) nigdy nie został zabudowany, mimo kilku
edycji konkursów, a nawet zlecenia Claude’owi Vas-
coniemu w 1999 roku opracowania projektu zago-
spodarowania Centrum Południowego.

W styczniu 2006 roku budynek Poltegoru wraz
z przylegającym do niego terenem został sprzedany
spółce deweloperskiej LC Corp, należącej do Lesz-
ka Czarneckiego, większościowego udziałowca hol-
dingu Getin. Jeszcze w tym samym roku wyburzono

stary wieżowiec i rozpoczęto przygotowania do bu-
dowy Sky Tower, pierwszego wrocławskiego dra-
pacza chmur. Budowla została złożona z sześciu
elementów o zróżnicowanej wysokości, z których naj-
wyższy osiągnie pułap 258 metrów. Projekt przygo-
towany przez architektów wrocławskiego Biura
Projektów Z.W. Walas, zakłada powstanie „miasta
w mieście” [10], w którym 844 mieszkaniom towa-
rzyszyć będą: biura, galerie handlowe, przychodnia,
centra rekreacyjne, kort tenisowy, baseny i ogrody
zimowe. Spodziewano się, że wieżowiec będzie sta-
nowił pierwszy element zabudowy Centrum Południo-
wego, w październiku 2006 roku Leszek Czarnecki
przystąpił bowiem do przetargu na zakup pozostałej
części terenu. Przetarg wygrała jednak spółka GP-
Investment, wchodząca w skład hiszpańskiej firmy de-
weloperskiej Grupo Prasa. Zgodnie z początkową
koncepcją zagospodarowania Centrum Południowe-
go, przygotowaną do potrzeb przetargu przez archi-
tektów wrocławskiej pracowni Studio El Edwarda
Lacha, zakładano wybudowanie jednorodnego kom-
pleksu budowli, złożonego z 32-piętrowego hotelu,
dwóch 28- i trzech 24-piętrowych budynków miesz-
kalnych, powiązanych ze sobą niższymi obiekta-
mi usługowymi. W maju 2008 roku przedstawiciele
inwestora zaprezentowali nowy projekt zabudowy,
w którym cały teren pokryto prostopadłościennymi bry-
łami, niższymi od wielorodzinnych budynków miesz-
kaniowych, które od wschodu i zachodu sąsiadują
z przyszłym centrum. Dwoma budynkami wieżowymi
podkreślono jedynie granice założenia. Zmiana pro-
jektu zbulwersowała Wrocławian, cierpliwie czekają-
cych na zapowiadaną od lat realizację Centrum Połu-
dniowego, tym bardziej że władze miasta zdają się ją
w pełni akceptować: „oceniliśmy nową koncepcję pod
kątem zgodności z poprzednią i stwierdziliśmy, że
najistotniejsze elementy zostały zachowane” – oświad-
czył dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia, architekt miej-
ski dodał natomiast żartobliwie: „chcieliśmy, żeby ten
obszar wystrzelił w górę, ale nie jest on w stanie
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w górę wystrzelić” [11]. Zabudowa Centrum Południo-
wego „nie jest w stanie wystrzelić w górę”, ponieważ
władze miasta nie sporządziły stosownych zapisów w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go terenu. W dokumencie uchwalonym w grudniu
2005 roku ustalono, że wysokość budynków musi być
nie mniejsza niż 20 m, wyznaczono także obszary
dopuszczalnego podwyższenia zabudowy, nie spre-
cyzowano jednak jej minimalnej wysokości [12]. In-
westor przeprowadził zatem korektę pierwotnej kon-
cepcji zabudowy w ramach obowiązującego planu
zagospodarowania terenu. Jeśli dojdzie do realizacji
skorygowanego projektu, zostanie jedynie pogłębio-
ny chaos przestrzenny panujący w centrum południo-
wej dzielnicy Wrocławia, przeciwdziałanie destrukcji
struktury miejskiej nie jest jednak obowiązkiem inwe-
stora, ale właściwych służb publicznych. Nie pierwszy
już raz władze Wrocławia wykazują niezrozumiałą
wprost powściągliwość w określaniu warunków, jakie
powinny spełniać inwestycje o dużym znaczeniu dla
struktury przestrzennej miasta. Postawę władz miasta
wobec inwestorów znakomicie ilustruje wypowiedź
dyrek-tora Biura Rozwoju Wrocławia: na placu Grun-
waldzkim plan dopuszczał wysoką zabudowę, ale
inwestorzy wybudowali tam galerie handlowe, a nie
wysokie biurowce [13]. Przyzwolenie na realizację,
pożądanego przez inwestora, czterokondygnacyjne-
go budynku handlowego w otoczeniu wysokiej za-
budowy skutkuje jednak utratą szansy na stworzenie
jednorodnego zespołu urbanistycznego w jednym
z ważniejszych punktów miasta.

Poza obszarem placu Grunwaldzkiego oraz Cen-
trum Południowego, w Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia
wyznaczono kolejne miejsca sytuowania ośrodków
wspomagających funkcjonalnie Stare Miasto: plac
Społeczny, plac Jana Pawła II (wraz z placem Soli-
darności), rejon placu Orląt Lwowskich. Wskazano
również lokalizacje nowych ogólnomiejskich ośrod-
ków usługowych zwanych Biegunem Południowym

(rejon Węzła Bielańskiego) i Biegunem Zachodnim
(tereny położone przy zachodnim odcinku planowa-
nej Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) [14]. Nie
dla wszystkich wymienionych obszarów przygotowa-
no miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
nego, wiadomo jednak, że w sąsiedztwie placu Jana
Pawła II, między nabrzeżem Odry a ulicą Sikorskie-
go (il. 1/8) nie wprowadzono ograniczenia wyso-
kości zabudowy. Na jednej z działek, u zbiegu ulicy
Sikorskiego i Podwala trwają prace nad budową wie-
ży mieszkalnej wysokości około 140 m, w której za-
projektowano 170 mieszkań (Odra Tower). Mimo
przedwojennych sugestii Berga zrezygnowano nato-
miast z usytuowania zabudowy wysokiej w miejscu
dzisiejszego placu Społecznego.

Rozpisany w 2007 roku konkurs na zagospoda-
rowanie placu, będącego dziś dużym węzłem komu-
nikacyjnym, wygrała praca architektów z paryskiego
biura Gottesman Szmelcman Architecture Sarl, w któ-
rej zastosowano dziewiętnastowieczny podział tere-
nu na kwartały budowlane, zabudowane obrzeżnie
wielorodzinnymi domami mieszkaniowymi [15]. Tym-
czasem w niedalekim sąsiedztwie, między korytem
Oławy a ulicą Traugutta (il. 1/9) to samo biuro archi-
tektoniczne zaprojektowało zespół zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej, którego centralnym elementem
są dwie wieże mieszkalne wysokości około 140 i 200
metrów (Angel Wings). Wieże przytłaczają swoją
masą jeden z cenniejszych dziewiętnastowiecznych
zespołów zabudowy czynszowej, który szczęśliwie
ocalał z wojennej zawieruchy.

Listę miejsc, w których dopuszcza się sytuowa-
nie zabudowy wysokiej uzupełniają grunty położone
w zdekapitalizowanej, poprzemysłowej części Klecz-
kowa wzdłuż Kanału Miejskiego [16] (il. 1/10), a tak-
że w osiedlach powstałych poza terenami śródmiej-
skimi głównie w latach 70. XX wieku (Gajowice [17]
– il. 1/11, Popowice, przy supermarkecie Magnolia
[18]  – il. 1/12 oraz osiedle Kosmonautów, przy domu
handlowym Astra [19] – il. 1/13).
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W działaniach władz miejskich trudno dostrzec
spójną, całościową koncepcję sytuowania wysoko-
ściowców w strukturze miasta. Wydaje się, że celo-
we byłoby skoncentrowanie wysiłków na stworzeniu
jednego, charakterystycznego centrum biznesowe-
go z zabudową wysoką. Tymczasem akceptowane
są zarówno skupiska wieżowców, jak i obiekty roz-
proszone w tkance miejskiej. Poza wyznaczeniem
prawdopodobnych lokalizacji wysokościowców nie
są przy tym prowadzone żadne systematyczne ba-
dania wpływu planowanych wieżowców na krajobraz
miejski, przestrzenie publiczne, jakość życia miesz-
kańców, infrastrukturę techniczną czy środowisko
przyrodnicze. Już 90 lat temu Max Berg zwracał uwa-
gę na konieczność ustalenia w ogólnym planie roz-
woju miasta miejsc usytuowania budynków wysokich,
postulował także przeprowadzenie badań przydat-
ności – urbanistycznej i społecznej – wprowadzenia
zabudowy wysokiej w wybranym miejscu [20]. Tego
typu analizy prowadzi się w Europie od kilkudziesię-
ciu lat, a od niedawna także w Polsce. W 2007 roku
przystąpiono na przykład do przygotowania Studium
Lokalizacji Obiektów Wysokościowych w Gdańsku.
Wyznaczono tam – na podstawie badań celowości
wprowadzania zabudowy wysokiej i jej wpływu na
strukturę miasta – pięć obszarów miejskich, w któ-

rych lokalizacja budynków wysokich jest: niedo-
zwolona, niewskazana, dopuszczona, zalecana
i wskazana [21]. Opracowano również procedurę po-
stępowania przed przystąpieniem do budowy wyso-
kościowców, zwrócono uwagę na konieczność za-
równo udziału społeczności lokalnych w dyskusji na
temat ich usytuowania, jak też zbadania oddziaływa-
nia planowanego wieżowca na panoramę miasta
z wyznaczonych kilkunastu „punktów kontrolnych”.
Sformułowano także zalecenia szczegółowe, które
planuje się „narzucić” inwestorom budynków wy-
sokich, takie jak konieczność realizacji w ramach in-
westycji „atrakcyjnej przestrzeni publicznej” [22] i „nie-
zbędnego programu zieleni, służącej rekreacji co-
dziennej mieszkańców” [23].

Marzenia o drapaczach chmur to nie tylko „uzu-
pełnienie istniejącej, a niekompletnej tkanki urbani-
stycznej” [24], to także znacznie poważniejsze pro-
blemy, pojawiające się wraz z ich wprowadzeniem w
strukturę miasta, m.in.: zawłaszczanie przestrzeni pu-
blicznej czy zwiększanie obciążenia przestarzałych
sieci transportowych i instalacyjnych. Wrocław nie
potrzebuje dziś działań cząstkowych, potrzebuje na-
tomiast kompleksowego planu rewitalizacji i restruk-
turyzacji przestrzeni miejskiej, prowadzącego do za-
sadniczej poprawy jakości życia użytkowników miasta.
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BUDYNEK  JAKO  GRUBIAŃSTWO
W  PRZESTRZENI  URBANISTYCZNEJ

A  BUILDING  IS  AN  EYESORE  IN  AN  URBAN  SPACE

Miasto jest utworem urbanistycznym. Jego głównymi atrybutami są widoki.
Zasłonić charakterystyczny widok miasta znaczy pozbawić je bytu jako utworu, skrzywdzić je i pohańbić.
Obiekt architektoniczny wadliwie zlokalizowany unicestwia miasto.
Odpowiednie przypadki ukazano na przykładzie Białegostoku.

Słowa kluczowe: utwór, u-widok, grubiaństwo urbanistyczne

A city is a piece of urban planning. The views are its mains and crucial attributes.
When vistas and views are obstructed, the city ceases to live as a sculpture: it is defaced and spoiled.
An architectural object, located in a wrong place, annihilates a city.
Relevant examples in Białystok are listed.

Keywords: work, u-view, urban rudeness

I urbanistyka i teatr
„Jest spektaklem!” – odpowiedział Artysta (czło-

wiek teatru, reżyser, aktor filmowy i teatralny [1]).
Oznajmił to autorytatywnie, zaindagowany: czym
w jego oczach jest miasto? Zgódźmy się, że otrzy-
mana odpowiedź/interpretacja jest słuszna i praw-
dziwa. Postarajmy się także, by w taką prawdę uwie-
rzyć. Podeprzyjmy się prostymi analogiami:
przechodnie – aktorzy, mieszkańcy (np. w oknach do-
mów i autobusów) – widzowie, rzeczy architektonicz-
ne – dekoracje. Podobnie jak spektakl, który jest
utworem scenicznym, miasto byłoby utworem urba-
nistycznym. Poczynając od kosmopolis [2], poprzez

wszelkie artykułujące swoją postać przeróżne rzeczy
urbanistyczne – w tym budowle, wnętrza, drogi, par-
ki – i fragmenty tych rzeczy.

Ściśle biorąc wymienione tu rzeczy urbanistycz-
ne, to jeszcze nie utwory, to zaledwie nośniki utwo-
rów, ich substraty. A czymże miałyby być super-
straty [3], owe chronione przez osobiste prawa
autorskie wartości niematerialne? Czy to przypadkiem
nie urbanistyczne widoki?

Wywołać nienawiść
Wysoki, barczysty mężczyzna w białym ubraniu,

typ mafioso & macho. Wchodzi na widownię małego

*Ullman Jerzy, dr inż. arch., emerytowany doc. Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, em. prof. Wydziału Archi-
tektury i Urbanistyki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, doc. w Instytucie Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy.
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teatrzyku w trakcie przedstawienia. Staje przed wi-
dzami tyłem do większości z nich, stoi długo gada-
jąc rozgłośnie i gestykulując. Zwalistą sylwetką za-
słania całą scenę. Rozwścieczeni widzowie wyzywają
go i protestują. On protesty ma za nic.

To znacząca sekwencja z „Ojca Chrzestnego II”.
Reżyser [4] wprowadza ją po to, by widz filmowy
z entuzjazmem przyjął następujący nieco później czyn
protagonisty fabuły (Roberta de Niro), który uśmierci
łobuza-zasłaniacza. Jakiż to środek narracji filmowej
posłużył twórcom, by wywołać w widzu nienawiść do
biało ubranego osobnika? Środek wręcz symbolicz-
ny: zasłonięcie widoku!

Zaiste. Zasłonięcie widoku wywołuje nienawiść.
Od tego momentu będę dawał jej subiektywny, acz
gorący wyraz. Będę złorzeczył.

Cóż to – grubiaństwo
Cham znieważy, rzuci obelgę, nawet manualnie

skrzywdzi – ale niejako bez złej woli lub gdy ma
w tym interes. Grubianin to inny niż cham gatunek,
trujący. Chętnie rozpanoszy się, nawet bezinteresow-
nie. Nie dostrzeże kogokolwiek prócz siebie. Bywa
bogaty i elegancki, niekiedy wykształcony, aczkol-
wiek ma kompleks wobec wykształciuchów. Czasem,
gdy grubiaństwo jest budynkiem, przyjmie sympa-
tyczne miano, np. imię krasnala z bajki [5].

Grubiaństwo to gorzej niż chamstwo, gorzej niż
kradzież, gorzej niż rozbój. Człowiek etycznie zdro-
wy z samej swojej istoty nie może nawidzić grubiań-
stwa. Osądza je, tępi i karze.

Fetory jako takie i inne
Tak cię piszą, jak cię widzą. Ta gnoma, spraw-

dzająca się po trosze wobec ludzi, krotnie prawdziw-
sza jest w odniesieniu do miasta.

Na wiele sposobów i wieloma zmysłami można
miasto widzieć. Można np. węchem. Ach, te miejsco-
wości w obrębie biznesu b. senatora Stokłosy… Albo
Jelenia Góra sprzed 30–40 lat nasiąknięta siarkowo-

dorem. Albo rynek krakowski letnią porą tchnący
dymami kiełbaśnych grillów. W Warszawie – Dwo-
rzec Centralny (wnętrza), skrzyżowanie Marszałkow-
skiej i Alei… i jeszcze tyle znanych, a z obrzydzenia
niezapamiętanych symfonii fetorów, które grubiań-
sko zasłaniają czyste powietrze.

Pociecha i nadzieja w tym, że istnieją środki, by
smród przegnać z miasta.

Miasto można widzieć słuchem. Do określenia
przestrzeń dźwiękowa z pełnym zrozumieniem od-
niesie się ten, kto blisko szkoły mieszkając pochła-
nia gwar, jaki emituje ukochana dziatwa. Albo kibice
na stadionie piłkarskim – też emitują. Albo tramwaje,
koleje, tiry. A już wszelkie wyobrażenie przekracza
histeryczny wrzask muezzinów, którzy w miastach
arabskich nadają z minaretów (co godzinę!) fortis-
simo wersety z Koranu. Ale i w takich przypadkach
gwałt na akustycznym obrazie miasta da się zmi-
nimalizować [6] lub całkiem usunąć, np. poprzez
zmianę religii w meczecie [7] lub oddanie stadionu
w pacht przekupniom (bez baczenia, że kupczenie
da straty [8]).

Prawdziwy strach to wtedy, gdy w mieście pojawi
się fetor wizualny. Jeżeli będzie nim brzydota archi-
tektury albo niezamierzony kicz – to jeszcze pół bie-
dy. Da się je zatuszować stosownym makijażem.

Tedy skoro budynek zanieczyszcza wizualny kra-
jobraz stylistyczną dysharmonią, trywialnym zgrzy-
tem formy, zakłóceniem skali otoczenia – wówczas
nastręcza niedoskonałości znane i powszechne, dys-
kutowane i – koniec końców – tolerowane. Albowiem
to zaledwie małe zanieczyszczonka wizualne, ot,
zwykłe chamstwo. Da Bóg, pojawi się podmuch do-
brego gustu tego lub owego prezydenta, przewieje
wietrzyk historii i chamstwo samo się ulotni. Albo też
ludzie przywykną doń i pokochają.

Klęska bowiem tkwi nie w tym, jak budynek wy-
gląda, lecz gdzie został posadowiony. Sam budy-
nek może być sensowny, może być jak najbardziej
potrzebny, nawet piękny i nawet zharmonizowany ze
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środowiskiem. Wszystko to jednak nie ma znacze-
nia, kiedy zasłania widok. Zasłania! Tak stoi, że za-
słania! Ludzie!

Lokalizacja budynku, który zasłania – oto złośli-
wy nowotwór miasta. A prawdziwy nowotwór ma twar-
de życie. Kiedy już zaistniał w urbanistyce – to szlus,
klamka zapadła. Jest nieusuwalny. Pożar go nie stra-
wi, nie zatopi powódź, trąba powietrzna ominie, bu-
rząca bomba weń nie trafi. Raczej on pójdzie w prze-
rzuty.

Narośl, syf, karbunkuł, złośliwy nowotwór. Wizu-
alny fetor, urbanistyczne grubiaństwo.

Widoków tekstem ugryzanie
Miejskie widoki! Ileż to poświęcono im poetyc-

kich lotów tudzież eseistycznych ambitnych fraz! Iluż
autorów wyruszało na bój o widoków piękne opisa-
nie! Tchem jednym wymieńmy spomiędzy nich choć-
by kilkoro, tych, którzy się najsampierw na pamięć

nasuwają. A więc Campanella, Calvino, Kapuściński,
Mann, Marái, Muratow, Schulz, Salvadori, Tulli…

Czytamy owe opisy poetyckie i poetyzujące,
i zachwyt, smakowity zachwyt się z nich wyłania, jak-
by dźwięk rozkoszny grany na kryształowych puchar-
kach się perlił, ale pustawych małostety pucharkach,
a perlenie jego, gdy smakujesz, jakieś głucho tąp-
nięte. No i tak, to, to, tak.

Dowiadujemy się przetoć, co autorzy widzą oczy-
ma przenajwrażliwszej swojej wyobraźni, a się nijak
ni szczypty dowiedzieć nie potrafimy jak wygląda
cokolwiek owo, o czym rzecz jest snuta. Tedy smuta.

Gęstwią się superlatywne imiesłowy i przymiotni-
ki (z rzadka padają epitety negatywne) w rodzaju:
piękny, potężny, monumentalny [9], wspaniały, nie-
zapomniany, zadziwiający, czarujący, zachwycający
itp., itd. Poprzedzają one słowo widok; onoż nadto
występuje na tle – a to błękitnym, a to soczystozielo-
nym, a to w złotej bądź różowej poświacie.

Czytelnik, po przyswojeniu omawianych tu tek-
stów, w gruncie rzeczy nic, ale to nic nie widzi z rze-
komo opisanego widoku. Tyle widzi w najlepszym
razie, ile mu jego własna wyobraźnia z jego własnych
wyobrażeń potrafi wygenerować.

Jednak nie ubolewajmy przesadnie. Któż bowiem
spośród społeczeństwa naszego widzi? Jakież to
zakreśla świata koło [10]? Ci jedynie, którzy wiedzą,
a więc zdołali się nauczyć widzenia. Pisarzom, czyli
tym, których cała twórcza wewnętrzność koncentru-
je się na kształtowaniu zdań i idei, należy się dys-
pensa. Skąd mieliby umieć widzieć [11], skoro na-
wet poniektórzy profesjonaliści uczą się tej sztuki
latami.

Przypadek, że poza zawodem architekta znajdzie
się ktoś, kto zechce zabrać głos na temat architektu-
ry czy urbanistyki – najlepiej niech będzie to pisarz –
doprowadza naszych kolegów do euforii i stanów
szczytowaniopodobnych [12]. Oto miara społeczne-
go niedocenienia zawodu i niedopieszczenia jego
reprezentantów.

1. Jak urocze proporcje prezentował Koszałek, kiedy go
jeszcze nie było… Zarówno Katedra Wniebowzięcia NMP,
jak i ratusz egzystowały bezpiecznie, bez zagrożenia gru-
biańskim zasłonięciem. Stan sprzed 1930 roku (montaż –
fotografia ze zbiorów Tomasza Wiśniewskiego).

2. Grubiańska, marketingowa narośl urbanistyczna, jaka
została zaszczepiona w pierzei południowej Rynku Koś-
ciuszki. Budynek, który zdominował najpiękniejszy niegdyś,
historyczny zakątek miasta, zasłaniając w przekątnych wi-
dokach wszystkie zabytki, jakie się dało. Nieprzyjazne pro-
porcje, obca skala otworów. Stan 2008 r. (fot. Andrzej Trzciń-
ski).

3. Koszałek grubiański, stan 2008 r. Widok na wschód. Ze
spektakularnego neogotyku Józefa Piusa Dziekańskiego
broni się tylko wieża. Zasłonięte dach nawy głównej, za-
chodni szczyt transeptu oraz cały stary barokowy kościółek
(fot. Jan Paweł Ullmann).

4. Koszałek grubiański, stan 2008 r. Widok na zachód. Uni-
cestwiona perspektywa reprezentacyjnej ulicy Lipowej. Zdła-
wiony ratusz z barokową wieżą i szczytami charakterystycz-
nych alkierzy (fot. Jan Paweł Ullmann).
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Vide supra – summa: Literackie opisy widoków,
dzieła znamienitych mistrzów pióra, nie są na temat.
Oni piszą o sobie, nie o przestrzeni i formie. Inaczej
nie potrafią. Łatwiej, zaprawdę, znaleźć ucho igielne
w sierści wielbłąda, niż opis widoku, któryby coś
pokazywał. Opis widoku to kwiat paproci. A i sam
realny widok miasta (jako jego atrybut główny) to
diament, skarb bezcenny.

Czym są widoki miejskie?
Jeżeli posiadasz, siostro młoda (a posiadasz), szy-

ję łabędzią, ramiona o wdzięcznym pochyleniu, pierś
wzniosłą a sprężystą, niewysłowionej wiotkości lę-
dźwie, pośladki zabójczo geometryczne, deltę łona,
od której spojrzenia nie idzie oderwać, sprinterskie
uda, golenie o najszlachetniejszych łukach, stópki
i rączeczki kruchoroślinne [13], twarzyczkę płci deli-
katnej, wargi ustne a pałające, ząbki z najbielszego
kompozytu – to wiedz, że masz widoki!

Czyż można, o siostro, uczynić ci większą krzyw-
dę, niż odebrać wbrew twej woli istotne elementy
twego obrazu, najbardziej popisowe widoki? Na cóż
ci wówczas twoje wieloletnie starania, te wszyst-
kie siłownie i odchudzające pigułki, na co sztuczne
rzęsy, fluidy, kremy, depilacje, szminki i cienie? Mu-
zułmanie wiążą cię w muszarabach, burkach i czar-
czafach. Utwierdzają swoje nacje w barbarzyńskim
grubiaństwie, a ciebie w ostatecznej niewoli.

Wiedz takoż, że i miasto zostało obdarowane
parantelami twej cudnej pornografii i analogiczne
widoki ma. Ma miasto swoje przesmyczki, szparki
i zakamarki, ma śmigłe arterie oraz pulsujące tonie wód,
ma włóczyste zielenie parkowe, skrętne jazy, wąwozy
i uskoki, ma bicepsy solidnych zabudowań zwartych
i użebrowania osiedli rodem z Karty Ateńskiej, ma de-
kolty agor i parkingów, ma wreszcie prześwietne czaszki
i rozumy swoje ulokowane w municypiach gmaszy-
stych urzędów miejskich, uczelni i wszelkich sanktual-
nych tektonik. Posiada (prawie zawsze!) najwyższe nie-
dościgłości – zabytki, duchy czasu i historii.

Miasto – prawnie – jest utworem urbanistycznym,
przejawem twórczości wielu autorów, gigautworem
złożonym z wielu utworów cząstkowych, choć suwe-
rennych. Niematerialną strukturę miasta jako cało-
ści, wizualną wartość miasta, jego zbiorowy super-
strat [14], jego rozpoznawalną postać, nienaruszalną,
prawnie chronioną formę [15] konstytuują widoki.

Jedynie i tylko.
A czy widoki miasta objęte są skuteczną ochroną

państwa? Klątwa ludom, co swoje mordują [16] wi-
doki!

U-widok
Zobaczmy miasto okiem swoim, architekta. Nie

ekologa czy socjologa, nie okiem planisty, drogo-
wca, konstruktora, lekarza, literata. Nie mówmy, że
miasto ma place, drogi, budowle. Nie zauważajmy
rzeczy, widźmy ich wyglądy. Myślmy widokami i tak
czytajmy.

Widok to słowo proste. Każdemu znane, przez
wszystkich rozumiane. Nie każdym widokiem warto
się zaprzątać. Niech nas interesują widoki urbani-
styczne, zamianujmy je tak: u-widokami.

Miliony pocztówek nazwano widokówkami. Jed-
nak wśród nich rzadko odnajdziemy wizerunek u-
-widoku. Tym bardziej uczmy się je identyfikować.
Smakujmy przestrzeń miejską. Niestety, co jest u-wi-
dokiem, dostrzega mało kto.

Zacznijmy, że u-widok „ma dwa końce”, stymulu-
je dwa akty mentalne dziejące się równolegle we
wzajemnym zespoleniu. Nazwać je można (1) aper-
cepcja i (2) autoprojekcja.

Ten pierwszy akt oznacza bezpośrednie wizual-
ne postrzeżenie, odczytanie i przyswojenie poznaw-
cze, zrozumienie i konfrontację z dotychczasowym
zasobem wyobrażeń obserwatora. Równoczesny akt
drugi to niejako selektywne rzutowanie postrzeżenia
w kierunku generowania całościowej postaci z zaso-
bu wyobrażeń wcześniej posiadanych i tych nowo
nabytych. Procesy te to jak gdyby analiza i synteza.
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Najpierw być może pojawi się impulsywny zachwyt,
potem zachwyt, który wyniknie z powtórzeń, utrwale-
nia i wstępnej kontemplacji u-widoku.

Apercepcja zatrzymana w stopklatce zależy od
miejsca zajmowanego przez obserwatora. Pół kroku
w lewo, pół w prawo zmienia geometrię całego u-
-widoku. Także pora dnia, naświetlenie słoneczne,
światło sztuczne – relatywizują obiektywne parame-
try u-widoku.

W tym momencie trzeba się odnieść do autopro-
jekcji. Obserwator subiektywnie tworzy u-widok jako
pewną kategorię stabilną. Wyszukuje i selekcjonuje
elementy istotne, poddaje obraz twórczej korekcji
i czyni zeń pewien myślowy wizualny zapis, dający
się odwzorować i utrwalać technicznie. Autoprojek-
cja to również, ale i przede wszystkim, proces war-
tościujący, który staje się działaniem intersubiek-
tywnym.

U-widok to twór przestrzenny, nie płaski! Ma swoje
głębie i fragmenty układające się w plany, jak kulisy
dekoracji teatralnej (sic!).

Można – oczywiście, lecz ostrożnie, doszukać się
w u-widoku pewnego kanonu. Zawiera on z pewno-
ścią jakieś podstawowe jądro, jakieś archetypowe
ziarno przewodnie. Treścioformę. Znajduje się ona
w obszarze centralnym u-widoku. Ten archetypowy
motyw jest okolony, czasem nawet otulony, kształ-
tami jakby drugorzędnymi, też często archetypo-
wymi: bramami, pierzejami w środkowej perspe-
ktywie, obramowaniami. Transpozycja u-widoku na
jednowymiarową płaszczyznę pozwala spostrzec,
że jest to najczęściej tradycyjna i wręcz banalna
kompozycja. Ale stwierdzenie to nie ma oznaczać
żadnych ograniczeń co do jego formowania i inter-
pretacji. Jednak na pewno u-widoki to szczególne
archetypy [17].

Elementem u-widoku, nie do pominięcia, jest ko-
lor, a raczej koloryt, bowiem to pojęcie przysługuje
miastu. W tym punkcie rozważań do głosu dochodzą
geografia, klimat, pory roku.

Urbaniści operują pojęciem – tarasu widokowe-
go”. Z takich tarasów rzadko można ujrzeć u-widok.
Widać raczej krajobrazy miejskie, które są wielce
chaotyczne, czasem zamglone, niedające się osa-
dzić w świadomości patrzącego. Zwróćmy uwagę jak
niewiele widokówek ujętych jest z “tarasów widoko-
wych”.

Każdy niezły fotografik potrafi z dowolnego frag-
mentu miasta zrobić dobry widoczek.

U-widoków nie trzeba fotografować. Jeżeli one
istnieją to nie potrzebują żadnej promocji – będą ist-
niały nawet, gdy nie zostaną odkryte. Np. jak znako-
mity, klasyczny i nieznany u-widok w dół uliczki Po-
selskiej w Krakowie, widziany z jej wylotu na Grodzką.

A piramida luwreńska?
Stwierdźmy jasno: architekt zakłócił widoki! Szu-

kajmy dlań okoliczności łagodzących. Są takie, m. in.:
– w nonszalanckim skrócie mówiąc: z dziedzińca

pałacowego widoki we wszystkie strony są „takie
same”; ingerencję w przestrzeń dziedzińca jest łatwiej
wybaczyć;

– by zminimalizować wszelkie zasłanianie, bry-
ła pawilonu autorstwa Ieoha Minga Pei’a została
„ociosana” ze wszystkich stron – aż do kształtu pira-
midy;

– by ocalić jak najwięcej widoków królewskiego
pałacu ściany piramidy są przezroczyste, ze szkła;

– w szczególnym układzie świateł i cieni oraz usta-
wień obserwatora powierzchnie piramidy poprzez
lustrzane odbicia multiplikują architekturę pałacu
i nieba.

Skoro projektanci wykazali tak drobiazgową dba-
łość o widoki, można o tej realizacji powiedzieć, że
w najlepszym razie jest dyskusyjna. W końcu wynik
dyskusji nie w pełni potwierdził słuszność realizacji.

Epilog
Co może i co powinno uczynić miasto, gdy pad-

nie nań urbanistyczne grubiaństwo?
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Po pierwsze, chronić się przed przerzutami. Na-
głośnić w prasie. Zidentyfikować winnych. Ukarać
ich, utrudnić lub uniemożliwić dalsze szkodzenie.

Po drugie, poddać resekcji złośliwy nowotwór,
czyli rozebrać obiekt. To niestety jest mało realne.
(Może zlecić zadanie talibom?).

Po trzecie, i to jest realne i chyba godne zalece-
nia, opracowywać cierpliwie albumy z wirtualnie
sporządzonymi u-widokami, w których obrazy gru-
biaństwa urbanistycznego zostały unicestwione,
zaś u-widoki prezentowane są bez złośliwych narośli
urbanistycznych.

Po czwarte, mało realne, lecz niewykluczone:
skłonić mającego nadwyżki finansowe biznesmena,
by zakupił odpowiednią działkę, rozebrał wadliwy
obiekt i odbudował stan właściwy. Ryzyko: ironią lo-
su nowotwór stary może zostać zastąpiony przez
nowy.

Po piąte – czy grubiaństwo urbanistyczne łago-
dzić, maskować, przysłaniać? Tak! wstydzić się, tu-
szować kolorem, zielenią, przemyślanymi reklama-
mi. Neutralizować czym się da i jak się da!
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Elżbieta Węcławowicz-Bilska*

DOMINANTY  W  MIEŚCIE

DOMINATES  IN  A CITY

W założeniach historycznych miast budowle uważane za dzieła architektoniczne były obiektami o specjalnej
funkcji, usytuowanymi w istotnym miejscu układu kompozycyjnego i funkcjonalnego. We współczesnych
ośrodkach często obiekty – dzieła architektoniczne, które stanowią dominanty przestrzenne nie mają istotne-
go znaczenia dla całej struktury miasta. W ostatnich realizacjach obserwuje się próby powrotu do tradycyj-
nych znaczeń.

Słowa kluczowe: dominanty przestrzenne, struktura przestrzenna miasta, dzieła architektoniczne

In historical town, buildings which are architectural monuments always had a special function. There were
located in important places with composition and functional value. In contemporary cities, many very high
building dominate over the city, without important value for town texture. In the last years we can see rever-
sion to traditional concept in cities projects.

Keywords: spatial dominate, spatial town’s texture, architectural monument

Dzieło architektoniczne w mieście stanowi zawsze
znaczący w strukturze miasta obiekt o specjalnej funk-
cji usytuowany w istotnym miejscu, w najważniej-
szej przestrzeni odpowiednio skomponowanej. Były
to obiekty solitarne jak i grupy budynków sytuowane
w centrum miasta lub w określonym szczególnym
miejscu jako wyraz znaczenia i władzy. Budowle ta-
kie otaczały często ważne przestrzenie w mieście,
czy tworzyły zwarte zespoły kwartałów i dzielnic. Cza-
sami tym dziełem w mieście stawało się założenie
pałacowo-parkowe lub sam teren zieleni urządzonej.
Można tez mówić o całych zespołach obiektów two-
rzących dzieło architektoniczne w formie miasta lub
jego znacznej części.

W odbiorze przestrzennym dzieła sztuki istot-
ne znaczenie odgrywa zarówno bezpośrednie oto-
czenie, jak i dalsze wglądy oraz widoki, co wyraźnie
widać np. w historycznym mieście Monachium czy
w Salzburgu, których zespoły odbierane są na tle
pejzażu alpejskiego.

 Wiele miast europejskich zawiera relikty lub całe
założenia historyczne. Stąd w licznych z nich zabyt-
kowe budowle o wysokich wartościach estetycznych
dominują w strukturze miasta.

W starożytnych miastach greckich były to budowle
skupione na akropolu dominującym nad miastem.
Z kolei w obszarze państwa rzymskiego o randze
miasta świadczyły bazyliki, termy, świątynie, teatry,

* Węcławowicz-Bilska Elżbieta, dr hab. inż. arch, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projekto-
wania Miast i Regionów.
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1. Widok na zabudowę wyspy Saadiyat jako projekt rozwoju wybrzeża miasta Abu-Dhabi. Na pierwszy planie projekt F.O.
Gehry’ego, w dalszej kolejności obiekty usługowe autorstwa J. Nouvela, Z. Hadid i T. Ando / View shows the Saadiyat
Island development project with the Abu-Dhabi water front. Frank Gehry’s museum at the tip of the island with the other
museums by J. Nouvel, Z. Hadid i T. Ando    2.  Główna oś miasta Lingang wg projektu M. von Gerkan & Partners / Main
axe of Lingang – City autor: M. von Gerkan & Partners
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stadiony, łuki tryumfalne usytuowane najczęściej
wokół forum lub w jego najbliższym sąsiedztwie two-
rzące wyraźną koncentrację obiektów o zróżnicowa-
nych funkcjach. W mieście średniowiecznym najważ-
niejsze budowle w mieście, uważane dziś za dzieła
architektoniczne, związane były z obiektami władzy
takimi jak: katedry, ratusze, zamki których dominu-
jące zarysy widoczne w panoramach miast infor-
mowały o ich potędze. O znaczeniu pozaartystycz-
nym tych ważnych budowli, będących bezapelacyj-
nie dziełami sztuki, może świadczyć widok z Badia
Florentina na katedrę Santa Maria del Fiore, a zwłasz-
cza jej kopułę wyłaniającą się na horyzoncie do dzi-
siaj spoza wzgórz i niewysokiej zabudowy przedmie-
ścia w prawie surrealistycznej formie zjawiskowej
ogromnej półkuli stanowiąc wyrazisty cel pielgrzy-
mek. Nie zawsze udawało się wszystkie zamierzenia
zrealizować [1]. Z czasem zmiany idei kierowały za-
interesowania w stronę innych funkcji. W okresie XVII,
XVIII i XIX wieku istotne w przestrzeni miasta stają się
pałace, założenia parkowo-pałacowe, czy wreszcie
wille w ogrodach stanowiące dzisiaj nierzadko waż-
ne obiekty o wysokich wartościach artystycznych
i estetycznych. Odrębną grupę stanowiły realizacje
miast idealnych i miast fortów stanowiących za-
równo wybitne dzieła architektoniczne jak i technicz-
ne [2]. Wspomniane powyżej budowle występowały
i nadal występują jako pojedyncze obiekty w struk-
turze przestrzennej miasta, jak np. Zwinger w Dreź-
nie, tworzą wyraźnie zarysowane założenia, np. park
z zamkiem w Kassel, lub stanowią otoczenie waż-
nych przestrzeni w mieście placów, alei oraz prome-
nad, jak np.: bogato zdobione elewacje barokowych
pałaców, stojących w cieniu ogromnych platanów,
tworzą zwarte, harmonijnie ukształtowane pierzeje
najpiękniejszej francuskiej alei Cours Mirabeau w Aix-
en-Provance, podobnie jak już późniejsze budowle
w Monachium wzdłuż  Ludwig Strasse, Kardinal-Faul-
haber-Strasse. Do dzieł architektonicznych można też
zaliczyć zarówno całe kwartały zabudowy, niektóre

dzielnice, jak i miasta, chociażby Quartier Maza-
rin w dawnym uzdrowisku Aix-en-Provance, która
powstała w czasach rozbudowy uzdrowiska w Aix,
a skomponowane barokowe pałace tworzą jedno-
rodną przestrzeń, miasto szachownicowe z Residenz-
schloss w Mannheim, czy wreszcie barokowy Sal-
zburg, gdzie najważniejsze budowle, kościoły, pałace
usytuowane przy placach, parkach, otoczone niższą
dyskretną zabudową wyraźnie dominują tworząc
układ harmonijny.

Koncepcje miasta nowoczesnego z przełomu XIX
i XX wieku zmieniły zasady budowy miasta i zmieniły
rolę i znaczenie obiektów dominujących w jego struk-
turze przestrzennej. Demokratyzacja przestrzeni
w projektach niektórych twórców tego okresu spo-
wodowała, że istotną rolę w kompozycji przestrzen-
nej miasta zaczęły pełnić budowle o różnych funk-
cjach zarówno obiekty mieszkalne [3], jak i usługowe,
a nawet przemysłowe [4]. Jakkolwiek w zrealizo-
wanym w połowie XX wieku planie miasta Brasilia,
autorstwa Lucio Costy i Oscara Niemayera, zacho-
wano tradycyjne znaczenie atrakcyjnie zaprojektowa-
nych dominant w strukturze przestrzennej [5].

W obserwowanych dzisiaj najnowszych kreacjach
zarówno związanych z przebudową, jak i budową
od nowa miast, które masowo są realizowane głów-
nie w obszarze bliskiego i dalekiego wschodu, także
przez architektów europejskich, wyraźnie widoczne
są odwołania do idei modernistycznej, jakkolwiek
różnie interpretowanej.

Przykłady lokalizacji obiektów, najważniejszych
z uwagi na walory artystyczne, wzniesionych ostat-
nio w gwałtownie urbanizowanych miastach rejonu
Zatoki Perskiej czy w krajach dalekiego wschodu
ujawniają współczesne tendencje związków budowli
dominujących  w strukturze miasta i będących nie-
rzadko wybitnymi dziełami architektonicznymi.

Jednym z najwymowniejszych przykładów jest
projekt rozbudowy miasta Abu Dhabi, na wyspie
Saadiyat w Emiratach Arabskich. Planowane jako
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przyszła światowa metropolia i stolica Emiratów za-
budowywane jest działami najwybitniejszych archi-
tektów, takich jak Tadao Ando,  Frank O. Gehry, Zaha
Hadid, Jean Nouvel, I.M. Pei, ONL, Carlos Ott i inni.
W układzie szachownicowym planu miasta poszcze-
gólne budowle o wybitnych wartościach artystycznych,
stanowiące nierzadko dominanty wertykalne, są usy-
tuowane przypadkowo. Główne osie założenia zakoń-
czono naturalnym i sztucznymi cyplami wysuniętymi
w morze, na których usytuowano obiekty usługowe
o funkcji kultury, jako najważniejsze dominanty zało-
żenia. Na cyplach tych proponuje się realizacje takich
budowli jak kompleks wystawienniczy sztuki współ-
czesnej i modernistycznej nazwane Guggenheim Abu
Dhabi projektu Franka O. Gehry’ego, zaprojektowane
przez  Jeana Nouvela muzeum sztuki tradycyjnej tzw.
Louvr Abu Drabi, Centrum Teatralne autorstwa Zahy
Hadid, i wreszcie Muzeum Morskie według Tadao
Ando. Obiekty te doskonale widoczne od strony mo-
rza określają kulturalny charakter tej części miasta.
Niezwykle ekspresyjne formy poszczególnych budowli,
o wysokich wartościach artystycznych i estetycznych,
bardzo dużych kubaturach, zestawione trochę w przy-
padkowym sąsiedztwie nie współtworzą wspólnej kom-
pozycji. Tym bardziej, że i inne ważne artystycznie,
jak i zupełnie kiczowate, budowle dominują w tkance
miasta.

Efekty takiego podejścia do realizacji dominant
w mieście widać najlepiej z w panoramie gwałtownie
urbanizowanego miasta Doha – stolicy Kataru, oglą-
danej z Zatoki Perskiej. Poszczególne budynki czę-
sto autorstwa znakomitych architektów, ustawione
wzdłuż nadmorskiej promenady wyglądają jak eks-
ponaty na półce w XIX-wiecznym muzeum.

Podobne działania miały miejsce w ostatnich la-
tach przy realizacjach radykalnych przebudów i roz-
budowie wielu miast Dalekiego Wschodu. Pojawiają
się tu wśród bardzo wysokiej zabudowy o różnej
wartości estetycznej i artystycznej interesujące obiek-
ty w bardzo przypadkowych lokalizacjach [6]. Wyso-

ka cena działek w centrach tych miast, czy na skali-
stych wyspach powoduje tak intensywną i wysoką
zabudowę ich przestrzeni, że wywołany tym chaos
przestrzenny jest nie do zniesienia dla wielu Europej-
czyków.

W prezentowanych projektach-ideogramach inte-
ligentnego miasta Songo w Korei Południowej zakła-
da się kształtowanie przestrzeni centrum miasta na
podobnych zasadach, tzn. jako kompleksu wieżow-
ców. Zaprojektowane zostały tu jednak duże prze-
strzenie zieleni wokół dzielnicy śródmiejskiej ekspo-
zycję poszczególnych budowli i tym samym podjęto
próbę wprowadzenia ładu przestrzennego.

Przedstawione zasady usytuowania wartościo-
wych artystycznie obiektów architektonicznych
w strukturze przestrzennej nowoczesnego miasta
miało miejsce już wcześniej choćby w centrach nie-
których miast amerykańskich, ale także w Europie:
np. w londyńskim City [7], w La Defence w Paryżu
i we Frankfurcie jedynym spośród niemieckich miast,
w którym pojawiły się wieżowce. Według podobnych
zasad komponuje się dzisiaj także rozmaite wysokie
budynki w niektórym polskich miastach zwłaszcza
dużych.

Zupełnie inne przesłanki zostały wykorzysta-
ne przy kreacji nowych miast w aglomeracji Szang-
haju.

Miasto – port  Lingang położone na cyplu wcho-
dzącym w Morze Wschodniochińskie na południowy
wschód od metropolii realizowane wg projektu von
Gerkan, Marg und Partner zaprojektowano wykorzy-
stując bezpośrednio ideogramy Miasta Ogrodu Ebe-
nezera Howarda. Główny ośrodek rozplanowano
wokół idealnie okrągłego sztucznego jeziora o pro-
mieniu 3 km. Uzyskana promenada wokół jeziora
o długości ponad 9 km, oraz wyspy na ogromnej
tafli jeziora w centrum miasta stwarzają warunki do
kształtowania wzdłuż tego frontu wodnego dzielnicy
usługowej i administracyjnej komponowanej kom-
pleksowo z budynków zarówno wysokich jak i niż-
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szych oraz do sytuowania na sztucznych wyspach
na jeziorze najważniejszych dominant założenia. Tak
długa linia ekspozycji, zdaniem A. Pleszko, przeciw-
działa kumulacji ważnych funkcjonalnie i kompozy-
cyjnie obiektów na małej przestrzeni centrum mia-
sta, w tym przewidzianym dla 800 tys. mieszkańców
ośrodku. Zabudowę mieszkaniową zaprojektowano
w kolejnych współśrodkowych pierścieniach oddzie-
lonych pasmami terenów zieleni. Lokalizację budyn-
ków publicznych, projektowanych indywidualnie  za-
proponowano w parku otaczającym promenadę, oraz
wzdłuż promienistych osi, stwarzając dogodne wa-
runki ich dostępności i umożliwiając atrakcyjne kształ-
towanie ich otoczenia a także świadomie komponu-
jąć dominanty i akcenty całego założenia.

Z kolei nowe miasto aglomeracji Szanghaju An-
ting New Town, autorstwa Alberta Speera&Partners,
ukształtowano na wzór miast gotyckich otoczonych
fosą z usługami w zabudowie tworzącej pierzeje geo-
metrycznych placów. Organicznie kształtowany plan
miasta wypełnia zdyscyplinowana zabudowa kwar-
tałowa tworząca tło dla formalnie i funkcjonalnie waż-
nych budynków publicznych i usługowych zgroma-

dzonych wokół rynków oraz przestrzeni placowych
w kilku miejscach założenia. W takich miastach, któ-
rych wokół Szanghaju zaplanowano dziewięć pró-
buje się zapewnić ład i spokój przestrzenny miesz-
kańcom znużonych chaosem przestrzennym miasta
głównego i innych wielkich miast chińskich.

Cytując M. von Gerkana: Po wielu setkach lat,
wszystkie średniowieczne i barokowe miasta charak-
teryzujące się geometryczną strukturą i czytelnym
podziałem funkcjonalnym wykazują wysoką jakość,
której brakuje nowoczesnym miastom można dodać,
że w miastach tych hierarchicznie  usytuowane domi-
nanty ułatwiają orientację przestrzenną i funkcjonalną
stając się przeciwwagą dla nadmiernie, chaotycznie
zabudowanych licznymi przypadkowymi dominanta-
mi centrów wielu współczesnych miast świata. Dzia-
łania ograniczające uwzględnianie w planach miast
istotnej roli komponowania dominant i panoram mogą
zbliżać kształt przestrzeni miast w Polsce do cha-
otycznie zabudowywanych miast azjatyckich, w któ-
rych kultura kształtowania przestrzeni wysokimi obiek-
tami jest całkiem nowa, a prawodawstwo w tym
zakresie jest dopiero tworzone.

PRZYPISY

[1] Katedra sieneńska zajmuje obecnie jedynie transept
projektowanego założenia. O jego wielkości świadczy ścia-
na frontowa kościoła zamykająca plac Il Dumo od zachodu.
Podobnie w Beauvais, gdzie  z powodu katastrofy budow-
lanej z pierwotnego zamierzenia pozostały gotyckie prezbi-
terium i transept.
[2] Np. Palma Nuova, Neuve Brisage (Neuf Breisach) i inne.
[3] Patrz projekt ville Contemporaine miasta współczesne-
go dla 3 mln mieszkańców Le Courbusiera, tegoż plan wille
Radieuse czy plan Voisin dla centrum Paryża, a takim bez-
pośrednim przykładem może być np. jednostka marsylska.
[4] Chyba najlepszym przykładem może tu być spalarnia
śmieci w Wiedniu proj. F. Hundertwassera.

[5] Na końcach głównej osi miasta usytuowano najważniej-
sze funkcjonalnie i prestiżowo obiekty Pałac Jutrzenki i sie-
dzibę parlamentu i sądu.
[6] Można tu przywołać założenie klastra naukowe Fusio-
nopolis projektu Kisho Kurakawy w Singapurze za: M. Wdo-
wiarz-Bilska, Aspekty przestrzenne tworzenia i rozwoju par-
ków technologicznych, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania
parków technologicznych w Polsce i na świecie; red. K. B.
Matusiak, A. Bąkowski, Warszawa 2008.
[7] Znaczącym tego przykładem są np. budynki Lloydsa
i Chanel 4 w londyńskim City proj. Richard Rogersa, które
są czytelne jedynie w panoramie tego fragmentu miasta,
bowiem usytuowane są na niewielkich działach wśród in-
tensywnej istniejącej zabudowy.
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Ewa Węcławowicz-Gyurkovich*

NIE  TYLKO  MINIMALIZM  W  PRZESTRZENIACH  MIAST

NOT  ONLY  MINIMALISM  WITHIN  CITY  SPACES

Po erach: przemysłowej, post-industrialnej i informacyjnej w miastach europejskich rozpoczyna się era kon-
ceptualna. Powrót do wzruszeń, wrażliwości, subiektywnych dramatów, uczuć i przeżyć, które nie mogą być
zastąpione przez komputer i maszyny, a które zostały przez poprzednie epoki odrzucone, to naczelne
zadanie rozpoczynającej się  ery konceptualnej. Należy mieć nadzieję, iż kształtowane przez kulturę ludzkie
zdolności i wrażliwość przywrócą w kolejnej epoce niszczony świat przyrody oraz świat kultury i sztuki.

Słowa kluczowe: architektura współczesna, minimalizm, miasto

After industrial, post-industrial and informative eras, conceptual era begins within European cities. The co-
meback of subjective feelings, which can not be replaced by the computer and machines, and which have
been rejected by the previous eras, is the main goal of the conceptual era. One can hope, that the destroyed
world of nature, culture and art will be restored.

Keywords: contemporary architecture, minimalism, city

W historycznych miastach europejskich ulice
i place tworzyły ważne miejsca życia społecznego.
Tam odbywał się handel, spektakle teatralne, życie
towarzyskie. Modernizm  likwidując ulice i zabudowę
obrzeżną wprowadził monofunkcyjne wolno stojące
bryły budynków, swobodnie ustawianych w przestrze-
ni. Pozbawiając architekturę wartości symbolicznych
doprowadził do powstania wyalienowanych z kon-
tekstu budynków – obiektów wywołujących poczu-
cie wyobcowania [1]. Geometrii i schematyzmowi mo-
derny przeciwstawiają się najnowsze odkrycia fizyki
makroskopowej, udowadniając, że bogactwo i skom-
plikowanie form otaczającego nas świata jest wyni-
kiem chaosu i nieprzewidywalności panujących we

wszechświecie. Uporządkowanie świata jest o wiele
bardziej fantastyczne niż moglibyśmy sobie wyśnić.
Jak zatem winny wyglądać bryły nowej architektury,
realizowanej w XXI wieku? Chodzi tutaj o budowle
szczególne, ważne dla nowych, czy historycznych
miast, które wpisując się w tkankę miejską stają się
ich wizytówką.

Bogate miasta europejskie obecnie skupiają się
na rozwoju kultury. Nie tylko w dużych, ale także
w mniejszych miastach realizowane są muzea, gale-
rie, sale koncertowe i konferencyjne lub szkoły wyż-
sze. Często obiekty przemysłowe, które pozostawa-
ły w miastach, ale opustoszały, bowiem nie są wy-
korzystane z powodu przeniesienia przemysłu na

* Węcławowicz-Gyurkovich Ewa, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków.



192

Dwa kościoły w jednym budynku – kościół katolicki i protestancki pw. Marii Magdaleny we Freiburgu – Johannes Kister,
Reinhard Scheithauer, Susanne Gross – 2004 r., fot. autorka / Two churches within one building – roman-catholic and
protestant church of St. Mary Madelaine in Freiburg – by Johannes Kister, Reinhard Scheithauer, Susanne Gross – 2004;
photo by author
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peryferie miast lub do krajów rozwijających się, są
adoptowane do nowych, kulturalnych funkcji [2]. W
wielu miastach realizowane współcześnie nowe
obiekty kultury nobilitują je, przyciągając turystów [3].
Dyskusje w środowiskach profesjonalnych dotyczą
nowych kształtów, które mogłyby stać się ikonami
architektury i pełniąc rolę katalizatorów lokalnego
rozwoju przez lata, podnoszą prestiż miasta. Będą
nimi zapewne dzieła wybitne. Wartość wielkich dzieł
sztuki polega na tym, że dopuszczają one wiele inter-
pretacji nie tracąc równocześnie swej tożsamości…
[4]. Ale wieloletni spór w architekturze dotyczy este-
tyki. Czy no-we formy winny być neutralne, spokoj-
ne, stanowiące tło dla rozedrganej tkanki historycz-
nej, wtedy jeszcze mocniej eksponowanej, czy wręcz
przeciwnie mają być mocne, wyraziste, ekspresyjne,
rozrzeźbione.

Czasami tak się zdarzało, iż nowa realizacja od
razu wtapiała się w kontekst otoczenia. Tak było z no-
wym skrzydłem Sainsbury Wing przy National Gal-
lery w Londynie, zaprojektowanym przez Roberta
Venturiego i Denise Scott-Brown na początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku. Trudno zorientować się
tu, gdzie kończy się budynek historyczny, a zaczyna
nowy. Od strony Trafalgar Square, czyli od elewacji
frontowej powtórzono w nowym obiekcie linię gzym-
sów na tej samej wysokości oraz identyczne pilastry.
Dopiero przy bliższym i dokładnym oglądzie moż-
na zauważyć, iż gzyms nagle się urywa, a pilastry
zagęszczają się w miejscu kulminacyjnym styku
obydwu brył oraz, że inne elewacje są uproszczone
i geometryczne. Tak przedstawiciele postmodernizmu
rozumieli kontekst historyczny. Równocześnie inni
architekci projektując muzea, lub inne obiekty uży-
teczności publicznej wybierali surowe, schematycz-
ne, neutralne formy, budowane z betonu, cegły, bądź
szkła. Decyzja zależała od wizji projektanta i jego
filozofii twórczej. Proste bryły ze szkła przeźroczy-
stego lub matowego przedstawiają świat minimali-
zmu i modernizmu. Owe surowe geometrie jeszcze

mocniej uwypuklają historyczne sąsiedztwo. Geome-
tria już od czasów starożytnej Grecji urzekała myśli-
cieli elegancją i pięknem swoich konstrukcji. Patrze-
nie w przyszłość, inspiracje i zmienność form, a nie
powrót do przeszłości to hasła zwolenników takich
budowli. Dla nich bryła staje się klarowna i jasna.
Galeria w Bregencji, projektowana przez Petera Zum-
thora, budowana z betonu, okrytego dookoła jedna-
kowymi  taflami matowego szkła zaskakuje prostotą
i surowością. Minimalizm jest tutaj tak oschły i rygo-
rystyczny, iż bliższy staje się halom przemysłowym
niż wnętrzom muzealnym [5]. Urzeka we wnętrzach
matowym światłem, konsekwencją sterylności, wy-
rafinowanym zestawieniem kolorystyki, zredukowa-
nej do szarości i czerni. Puste przestrzenie, metalo-
we, jakby przemysłowe, lampy w holu wejściowym,
jednobiegowe schody, proste i zredukowane do mi-
nimum otwory drzwiowe, gładkie betonowe płasz-
czyzny zaskakują surową purystyczną estetyką czy-
stej geometrii. Jeden ze szwajcarskich minimalistów
Christian Kerez uważa, iż ... projektowanie polega na
poszukiwaniu jednego pomysłu, któremu można dać
się ponieść dalej… [6]. Niełatwo czasami odgadnąć
intencje architekta. Lekko skręcone dwie bryły sal
koncertowych w San Sebastian z mlecznego szkła
nie każdemu skojarzą się ze skałami, które wynu-
rzają się z morza w Zatoce Biskajskiej [7]. Ich od-
mienność kontrastuje z historyczną architekturą za-
budowy nadbrzeżnego bulwaru, ale zastosowany
materiał modularnych poziomych pasów mleczno-
-zielonkawego szkła pozwala na zespolenie z plażą
i z morzem i uzyskanie niezwykłych efektów rozświe-
tlenia bryły budynku, od wnętrza, o zmroku. Kiedy
forma zostaje zredukowana do prostych brył, o nie-
wielkiej liczbie otworów okiennych i drzwiowych,
szczególnym staraniom projektanta poddawane są
materiały wykończeniowe i ich faktury. Tak stało się
i tutaj, wnętrze nie tylko zaskakuje świetlistością, ale
także dużymi płaszczyznami ścian wykończonymi
drewnem. Nietypowa jest również lokalizacja, bez-
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pośrednio przy plaży i molo z obszernymi tarasami,
gdzie odbywają się koncerty, ale także można obser-
wować zawody sportowe odbywające się na morzu.

W Londynie w 2000 roku otwarto Tate Gallery,
która została zlokalizowana w budynku dawnej elek-
trowni Bankside. Autorami adaptacji byli szwajcar-
scy architekci J. Herzog & P. de Meuron. Obecnie
zaistniała potrzeba jej rozbudowy i ku zaskoczeniu
całego świata architekci, znani z innych realizacji
w konwencji minimalizmu zaproponowali budynek
o ekspresyjnej, bardzo rozedrganej formie. Geome-
tryczne, pudełkowate, poskręcane bryły pną się do
góry jedna nad drugą na kształt dziesięciokondygna-
cyjnej piramidy [8]. Czyżby oznaczało to znudzenie
minimalizmem?

Odbiorcy architektury częstokroć oczekują nowo-
ści, akceptując różnorodność form jako harmonię
i nawarstwianie, charakterystyczne dla miast rozwija-
jących się od stuleci. Percepcja dzieła architektury
za pośrednictwem wszystkich zmysłów staje się wio-
dącą wytyczną dla wielu współczesnych architektów.
Wtedy nie jest istotne jak budynek będzie wyglądał,
ale raczej jak będzie można go doświadczyć na wła-
snej skórze, jak będzie kształtować się jego atmos-
fera, akustyka, temperatura, gra światła, kreująca
półcienie lub wzajemnie skontrastowane miejsca
ciemne i oświetlone. Powraca pojęcie subiektywnych
odczuć w odbiorze dzieła architektury, które zostało
przez modernizm odrzucone na rzecz obiektywizmu.

Kolejna grupa obiektów to budynki skomplikowa-
ne, rozrzeźbione, rozwichrzone, które …zadają rany
w tkance miast, aby uwolnić siły tam skupione… [9].
Swoimi ekspresyjnymi formami „przykuwają uwagę”,
proponując układy brył ekspresyjnych, nakładających
się na siebie i przenikających się, jakie nigdy wcze-
śniej nie były spotykane. Powstaje architektura, któ-
ra jawi się bardziej jako idea niż konkret – jest tym co
możemy odczuwać, co pojawia się poza postrzega-
niem. Przypadkowe na pozór zestawienia, skręce-
nia, pęknięcia, zgniecenia czy pofałdowania związa-

ne są z kontekstem, z miejscem realizacji, ale także
pamięcią, skojarzeniami, odczuciami wydarzeń, któ-
re miały tam miejsce. Zatem odmienność formy może
sprawić, że powoduje zainteresowanie, bo zwraca
się na obiekt uwagę. Zaczynają się znowu liczyć su-
biektywizm i indywidualne odczucia odbiorców. Da-
niel Libeskind, powołując się na książkę Harolda Blo-
oma na temat kanonów zachodniej literatury dowodzi,
iż niezwykłość formy powoduje, że można ją uznać
za wybitną… Budynki wspaniałe są magiczne. Może
chodzi tu o to, jak pada na nie światło, a może cho-
dzi o akustykę, o odgłos kroków na korytarzach…[10].
Architekt w głośnych swoich realizacjach muzeów
w Berlinie, Manchesterze, Denver, Osnabrück, Toron-
to jako podstawową zasadę kreacji przyjmuje emocje
i nastrój. Inspiracją jego projektów  bywają utwory
muzyczne, wiersze, przeczytana właśnie książka, układ
promieni światła na ścianie, innym razem bryła krysz-
tału lub skorupy rozbitego dzbanka, geologia, a także
własne doświadczenia życiowe i przeżycia wyniesio-
ne z domu rodzinnego [11] .  Proponując architekturę
nową, za każdym razem odmienną, ekstrawagancką,
zaskakującą, konstatuje:… W architekturze, jak w mu-
zyce nie chodzi o analizę, a o odczucia, o bezpośred-
ni kontakt z dziełem. Każdy utwór muzyczny można
analizować, badać jego strukturę, badać jego tony
i dźwięki, ale na początku trzeba pozwolić muzyce dzia-
łać na zmysły. Budowle często oddziałują swą ma-
gią w taki sam sposób… Staram się budować mosty
w przyszłość, ale tak, by nie zmącić obrazu przeszło-
ści… Chcę, by moje budowle były częściami prze-
strzeni, w której egzystują. By budulcem, rozmiarami
prowadziły dialog z ulicami i budynkami wokoło, by
ich nie ignorowały… [12] . Owe wypowiedzi architekta
zdają się być w opozycji do form, jakie proponuje. Ale
jednego nie można im odmówić: wywoływania za
każdym razem ogromnych emocji i wzruszeń, poszu-
kiwania  duszy i serca  projektowanego obiektu.

Opinie  niektórych znanych architektów Zachodu
skłaniają się ku tendencjom zrywania z kontekstem
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miejsca, w którym sytuują swoje duże realizacje.
Wielokrotnie takie wypowiedzi przedstawiali Zaha
Hadid, Jean Nouvel czy zespół Coop Himmelblau.
Istotne dla nich stają się: autonomiczność, intrower-
tyczność, samowystarczalność i kreowanie nowych
wartości, które staną się nowym dziełem sztuki sa-
mym w sobie. Nie każdy z architektów akceptuje ten
pogląd, bowiem różnorodność to podstawowa zasa-
da dzisiejszego świata. Dla niektórych europejskich
architektów nadal podstawową wytyczną jest kon-
tekstualizm, wpisanie się w istniejącą tkankę miast.
W kulturze europejskiej od wielu stuleci stosunek do
dziedzictwa historycznego  związany jest z chrześci-
jańską filozofią, u podstaw której leży szanowanie
i czczenie relikwii świętych jako wartości nadrzęd-
nych i bezcennych, skąd wynika koncepcja auten-
tyczności materii. Inaczej jest w filozofii Wschodu,
gdzie najważniejsza staje się idea, sama myśl. Staje
się to powodem tak znacznych różnic w traktowaniu
kontekstu historycznego.

Stylistyki i filozofie w architekturze ulegają zmia-
nom. W bogatych miastach Zachodu po epoce mia-
sta przemysłowego, pierwszej poprzemysłowej i in-
formatycznej nadchodzi „epoka konceptualna” [13].
Obiekty kultury stają się miejscem, gdzie istnieje
możliwość kształcenia i rozwijania zdolności ludzi,
których zadaniem będzie kreatywność, przywraca-
nie znaczeń i symboli, a także doskonalenie wrażli-
wości estetycznej i reakcji emocjonalnych. Powrót
do wzruszeń, wrażliwości, subiektywnych dramatów,
uczuć i przeżyć, które nie mogą być zastąpione przez
komputer i maszyny, a które zostały przez poprzed-
nie epoki odrzucone, to naczelne zadanie rozpoczy-
nającej się  ery konceptualnej. Należy mieć nadzieję,
iż kształtowane przez kulturę ludzkie zdolności i wraż-
liwość przywrócą w kolejnej epoce niszczony świat
przyrody oraz świat kultury i sztuki, bowiem … świat
nie bogaci się przez obojętność i neutralność, ale
przez pasję, miłość i wiarę… [14].
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Agata Zachariasz*

OBIEKT  I  KONTEKST –  DZIEŁO  ANDRÉ  LE  NÔTRE’A  I  JEGO
PÓŹNIEJSZE  INSPIRACJE

WORK  AND  CONTEXT  –  MASTEPIECE  OF  ANDRÉ  LE  NÔTRE
AND  HIS  LATER  INSPIRATIONS

Krajobraz jest częścią dziedzictwa historycznego, obrazuje różnorodne wpływy kulturowe i stanowi o tożsa-
mości miejsca. Może być też postrzegany jako część szerokiej historii ekonomicznej i społecznej. Architek-
tura krajobrazu jest jedną z najbardziej różnorodnych i wielowątkowych dyscyplin, zawierają się w niej dwa
silne równoważne nurty: przyrodniczy i kulturowy. Jako rodzaj sztuki wizualnej, sztuki kreowania przestrzeni,
jest tak stara jak ludzkość. W niniejszym artykule rozważane są wybrane układy urbanistyczne i obiekty
architektoniczne wraz z otoczeniem, ale motywem przewodnim jest dzieło jednego z najwybitniejszych
projektantów krajobrazu André Le Nôtre’a i jego późniejsze inspiracje.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, sztuka ogrodowa, urbanistyka, dzieło architektoniczne, kontekst

Landscape represents a part of the historical heritage; it illustrates diverse cultural influences and determines
an identity of a place. It can also be viewed in the context of a broadly defined economic and social history.
Landscape architecture is one of the most diverse and multifaceted disciplines, with two strong dominant
streams: naturalistic and cultural. Landscape architecture as a visual art, an art of shaping space, is as old as
humanity. This article discusses chosen examples of several urban arrangements and structures with their
surroundings, but the leading theme is the masterpiece of one of the most accomplished landscape desi-
gners André Le Notre and his later inspirations.

Keywords: landscape architecture, art of gardening, urban design, work of architecture, context

Architektura krajobrazu jest jedną z najbardziej
różnorodnych i wielowątkowych dyscyplin, zawierają
się w niej dwa silne równoważne nurty: przyrodniczy
i kulturowy. Jako rodzaj sztuki wizualnej, sztuki kre-
owania przestrzeni, jest tak stara jak ludzkość. U jej
podstaw leży dążenie człowieka do kształtowania
najbliższego otoczenia wokół miejsca zamieszkania.

Zaprojektowany krajobraz to swoiste pisanie narra-
cji, często z historycznymi odniesieniami. Krajobraz
może być też postrzegany jako część szerokiej hi-
storii ekonomicznej i społecznej, czego przykłady
stanowią m.in. rzymska centuriacja, angielskie enc-
losures, siatka Jeffersona czy parkway’e. Są to rów-
nież ponadczasowe dzieła takie np. jak: ogród abso-

* Zachariasz Agata, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu.
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a) André Le Nôtre, Wersal (1662); b) Waszyngtoński Mall (1791), w górnej części Lincoln Memorial (1913–1922), w dolnej
National World War II Memorial (2004); c) Canberra (1912), Nowy Parlament (1981–1989); d) D. Kiley, rezydencja Millerów
(1955); e) D. Kiley, National Bank Plaza, Tampa (1988); f) D. Kiley, Fountain Plaza, Dallas (1986); g) P. Walker, Burnett
Park, Fort Worth (1983); i) A. Provost, G. Clément, park André Citroena (1992–1993); h) J. Wirtz, rewaloryzacja ogro-
du Carrousel w Tuileries (1998); Źródła ilustracji: a) V. Vercelloni, European Gardens an Historical Atlas, New York 1990;
b) i f) fot. M. Weldy; c) www.GoogleEarth; d), e) i i) ze zbiorów autora; g) www.PWP; h) H. Brunon, M. Mosser, Le jardin
contemporain, Paris 2006
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lutny Le’Nôtre’a, ogród krajobrazowy Browna, pasto-
ralny Central Park Olmsteda czy dekonstruktywistycz-
ny Parc La Villette Tschumiego. Za pomocą krajo-
brazu, jego formy, mogą być przekazywane treści,
wywoływane emocje, a część przeżyć uzależniona
jest od kulturowego zasięgu czy subiektywnego od-
bioru. Związki architektury i urbanistyki oraz architek-
tury krajobrazu i sztuki ogrodowej najlepiej wyrażają
dzieła uznawane za wzorce, manifesty czy symbole.
Współczesne miasto stanowi swoisty palimpsest, je-
go krajobraz jest dynamiczny, zmienny i ewoluujący,
a dzieła architektury krajobrazu, historyczne i współ-
czesne, wpisują się w jego kontekst, czasami zysku-
jąc wymiar ponadczasowy. W niniejszym artykule roz-
ważane są wybrane dzieła architektury krajobrazu
i obiekty architektoniczne wraz z kontekstem, a mo-
tywem przewodnim jest twórczość jednego z najwy-
bitniejszych projektantów krajobrazu André Le Nôtre’a
i jego późniejsze inspiracje, naśladownictwa czy od-
niesienia. Dzieła te są wielokrotnie uznane za znak
czy symbol współczesnego miasta.

Ogród absolutny Le Nôtre’a. We Francji w 1 po-
łowie XVII wieku na scenie ogrodowej pojawił się
prawdziwy mistrz, ogrodnik i architektoniczny ge-
niusz: André Le Nôtre (1613–1700). Zrewolucjonizo-
wał sztukę ogrodową, obalił ideę podziałów i zastą-
pił ją totalnie zorganizowaną przestrzenią. Stworzył
klasyczny ogród francuski – ogród absolutny, w któ-
rym architektura podporządkowana została kompo-
zycji. André Le Nôtre był doskonale wykształcony.
Z domu wyniósł umiejętności ogrodnicze, gdyż jego
dziadek i ojciec byli ogrodnikami królewskimi. W pra-
cowni malarza Simona Vouet’a studiował prawidła
perspektywy i optyki, zaś od Jacquesa Lemerciera
i François Mansarta uczył się zasad architektury. Na-
bytą wiedzę wykorzystał w projektach ogrodów, któ-
re były nie tylko dopełnieniem architektury, ale sta-
nowiły apoteozą monarchii i władzy absolutnej, która
przejawiała się w przepychu, zbytku, paradności, te-

atralności i dostojeństwie. Ważny był nie tylko obiekt,
ale i otoczenie budujące prestiż. Utrwalony wówczas
wzorzec rezydencji naśladowany był później wielo-
krotnie w różnych kontekstach i skalach. Jako inspi-
racja nadal pobudza wyobraźnię twórców.

Pierwszym rewolucyjnym dziełem Le Nôtre’a było
Vaux-le-Vicomte. W latach1656–1661 wykreo-wał tam
ogród dla Nicolasa Fouqueta, ministra finansów Lu-
dwika XIV. Współpracował z Louisem Le Vau i Char-
lesem Le Brun. Pałac na wyniosłej platformie oto-
czonej fosami, skomponowany został w znakomitych
proporcjach, z dziedzińcami i z ogrodami łagodnie
opadającymi w stronę doliny Anqueil. Rozplanowa-
nie dostosowano do ukształtowania terenu, a odpo-
wiednio rozmieszczone lustra wody podkreślały sub-
telne tarasowanie terenu. Do osi głównej
wyprowadzonej z pałacu, dochodził pod kątem pro-
stym monumentalny 900 m kanał, z kaskadami i gro-
tami. Zmieniające się poziomy ukrywały długie kana-
ły na osi poprzecznej [1]. Projekt układu wodnego,
gdzie płaszczyznę wody usytuowano na różnych
poziomach sprzyjał uzyskiwaniu efektów zwierciadla-
nych potęgujących wrażenie przestrzenności i nie-
skończoności. Srebrzyste płaszczyzny basenów,
w różnych perspektywach stanowiły oprawę dla od-
bicia pałacu oraz odbijały chmury i niebo. Le Nôtre
przedłużył partery o zwarte boskiety, połączył je z fon-
tannami, wodnymi automatami i ozdobił posągami.
Aleje poprzeczne prowadzone są również na różnych
poziomach. Gdy prace skończono Fouquet, by uho-
norować młodego Ludwika XIV, urządził wspaniałe
przyjęcie ze sztucznymi ogniami, baletem i nową
sztuką Moliera. Trzy tygodnie później ministra aresz-
towano, a król przejął posiadłość oraz artystów, któ-
rych zatrudnił w Wersalu.

Wersal jako apoteoza monarchii. W Wersalu
autokratyczna władza osiągnęła apogeum, tam do-
pełniło się marzenie o wielkości. Wersal stał się wy-
razem monarchii, która pragnęła odzwierciedlać nie
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tylko swoje własne aspiracje, ale całego kraju. Poka-
zywał w całej pełni dominację nad naturą, a jedno-
cześnie obrazował dominację Francji w ówczesnym
świecie. Od 2 połowy XVII wieku przez następne de-
kady styl francuski zdominował królewski i modny
świat, do czego przyczyniło się wielu właścicieli na-
śladując wzorzec wersalski [2]. Punkt centralny zało-
żenia stanowił pałac, który organizował przestrzeń.
Aleje, obsadzone drzewami, w postaci gęsiej stopy
[3], prowadzące do pałacu zbiegały się w Placu Bro-
ni, a wokół nich rozwinęło się miasto. Tradycyjny
barokowy układ z avant-cour poprzedzającym cour
d’honneur, wykształcił charakterystyczny typ założe-
nia entre cour et jardin. Nastąpiło przejście od kom-
pozycji statycznej do dynamicznej, a pałac stanowił
punkt, w którym zbiegają się wszystkie osie prostopa-
dłe oraz przekątne, tak cenione w baroku. Ważna sta-
ła się dynamika kompozycji dostosowana do rucho-
mego obserwatora, realizowana przez nagłe zmiany
kierunków i ekspozycję określonych widoków i per-
spektyw, także przez stosowanie schodów i ramp. Ta-
tarkiewicz pisze, że ideałem Kartezjusza było wszelkie
własności rzeczy wywieść z kształtu i ruchu, całą przy-
rodę rozważać wyłącznie geometrycznie i me-chanicz-
nie [4]. Projektowanie ogrodu łączyło się ze świado-
mym wyborem perspektywy linearnej, geometrycznej
konstrukcji narzucającej określony sposób jego od-
bioru. Ogród pozostawał w silnym związku z malar-
stwem i architekturą. W baroku dokonała się w ogro-
dach ważna strukturalna transformacja wynikająca
z przejścia od perspektywy krótkiej do długiej dyna-
micznej. Znikały układy ograniczone, oparte na kwa-
dratach, celem stawała się nieskończoność i bezkre-
sne perspektywy. Ozdobne partery, architektonizacja
roślinności czyniły naturę podporządkowaną geome-
trii [5]. Nastąpiło powtórne rozważenie relacji ogrodu
i krajobrazu. Stosowano też aha – rodzaj ogrodzenia,
podobnego do fosy, niewidocznego, które stanowiło
niewidzialną granicę założenia parkowego. Efekty dłu-
giej perspektywy w ogrodach pojawiły się w tym sa-

mym czasie, kiedy nieskończoność stawała się sprawą
wspólną dla astronomów, filozofów, a nawet kościoła.
W kształtowaniu przestrzeni ogrodów barokowych,
w układach proporcji brano pod uwagę elementy i li-
nie pionowe, gdyż przedłużenie perspektywy czyniło
powierzchnie płaskie niewidzialne z dystansu. Na zna-
czeniu zyskiwały monumentalne szerokie aleje i kon-
traleje oraz te przecinające je, podporządkowane
pierwszym, dające w efekcie układy gwiaździste. Ale-
je, ramowane gładkimi ścianami szpalerów, kierowa-
ły wzrok w bezkresne perspektywy. Ważne stały się
też płaszczyzny wodne, które sytuowane na różnych
poziomach sprzyjały uzyskiwaniu efektów zwierciadla-
nych potęgujących wrażenie przestrzenności, nieskoń-
czoności i nadawały wnętrzom głębi. Dla zmonumen-
talizowania pałac często podbudowany był schodami
lub tarasem.

Urbanistyka i krajobraz miasta inspirowany
dziełami Le Nôtre’a. Znajomość zasad optyki i dra-
matyzowanie struktury, czynniki wpływające na po-
stać ogrodów barokowych, przeniesiono do układów
urbanistycznych. Barokowe miasto stanowiło tło dla
barokowego absolutyzmu. Promenady, place, ulice
i parki to dzieła architektury krajobrazu silnie związa-
ne z urbanistyką. Aleja ogrodu Tuileries rozplanowa-
na przez Le Nôtre’a (1677) dla Ludwika XIV, funkcjo-
nowała jako formalna brama do Paryża od zachodu,
a jako aleja od strony pałacu Tuileries. Imponująca
skala i formalny układ stanowiły znak w przestrzeni.
Celem zasadniczym było zasygnalizowanie – opusz-
czasz krajobraz podmiejski i znajdujesz się w mieście
stołecznym władanym przez Króla Słońce. Prome-
nada dała początek Champs-Elysées. Współcześnie
oś widokowa rozpoczyna się w Tuileries i biegnie
przez Pola Elizejskie i Łuk Tryumfalny, dalej aleje:
Grand Arméé, Charles de Gaulle a kończy ją Arche
de la Défence (1989).

Na kontynuację tradycji krajobrazu Le Nôtre’a,
dzięki któremu ogród francuski przeniósł się do mia-
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sta, wyraźnie wskazuje inna słynna realizacja – układ
urbanistyczny Waszyngtonu (1791). Zasady perspek-
tywy wykorzystano tu dla porządkowania różnorod-
nych krajobrazów. W Waszyngtonie nowatorska była
próba rozplanowania stolicy z uwzględnieniem de-
mokratycznej formy rządu. Major Pierre Ch. L’Enfant
(1754–1825), pozostający pod wpływem rozwiązań
francuskich, a w szczególności Wersalu, połączył siat-
kę Jeffersona z siecią barokowych diagonalnych ulic,
krzyżujących się w imponujących placach akcento-
wanych przez posągi i fontanny. L’Enfant stwo-
rzył pionierską koncepcję wielkoskalowych osiowych
powiązań kompozycyjnych, gmachów i przestrzeni
publicznych, znakomicie wykorzystując atrakcyjne
położenie nad rzeką. Współczesny Waszyngton nie
istniałby bez tego serca miasta. Przestrzeń została
rozplanowana jako siedziba rządu: władzy wykonaw-
czej, ustawodawczej i sądowej. Monumentalne zało-
żenie zasłynęło z umiejętnego wykorzystania topo-
grafii, ze wspaniałych rozwiązań perspektywicz-
nych wykorzystujących złudzenia optyczne. W kom-
pozycji Waszyngtonu pojawiają się lustra wodne,
określane mianem reflectig pool, ważny element
lenotrowskiej koncepcji przestrzeni. Płaszczyzny wod-
ne doskonale wpisały się w krajobraz Waszyngtonu
i w ogóle amerykańskiej tradycji kształtowania prze-
strzeni publicznych – sprzyjają uzyskiwaniu efektów
zwierciadlanych potęgujących wrażenie głębi i nie-
skończoności. W różnych perspektywach stanowią
oprawę budowli i pomników. Zwierciadła wody po-
między pomnikami Lincolna i Waszyngtona pod-
kreślają monumentalny charakter układu, podobnie
jak ramujące Mall szerokie aleje. U stóp Kapitolu w
1922 r. zlokalizowano konny pomnik generała i pre-
zydenta Granta, przed którym usytuowano kolejne
w obrębie Mallu, rozległe lustro wody odbijające Ka-
pitol. W 2004 roku ten pozornie nienaruszalny układ
osiowy po raz kolejny zmieniono [6]. Na głównej osi
Mallu upamiętniono II wojnę światową. Monumental-
na budowla, National World War II Memorial (archi-

tekci: F. St. Florian, L.A. Daly, G. Hartman, architekci
krajobrazu: Oehme, van Sveden & Associates), świę-
tuje zwycięstwo i jest podziękowaniem dla ofiary
pokolenia czasów wojny. W skład pomnika zbudo-
wanego z granitu i brązu wchodzi plac, na którym
usytuowano basen – Rainbow Pool, schody ceremo-
nialne, rampy oraz dwa pawilony – swoiste wyznacz-
niki miejsca – pełniące funkcje bram. Pomnik stanął
jako symbol amerykańskiej narodowej jedności i bu-
dzący respekt przejaw siły jednoczący wszystkich
walczących w sprawiedliwej i słusznej sprawie. Re-
alizacja w takim kontekście, w miejscu tak ekspono-
wanym, pomiędzy Lincoln Memorial i Washington
Monument, wzbudziła liczne kontrowersje [7]. Prze-
ciwnicy lokalizacji uważali, że to ryzykowne przed-
sięwzięcie spowoduje przerwanie znanego widoku
pomiędzy pomnikami. Projektantom wytykano po-
wierzchowność i sztampę. Szczególną dezaprobatę
dla pomnika wyrażali ci, którzy uważali widok na Lin-
coln Memorial za świętość. Przeciwnicy krytykowali
go też za silne związki z pracami hitlerowskiego ar-
chitekta Alberta Speera. Monument chwalony był za
rozplanowanie i nawiązanie surowej klasycznej styli-
styki. Obecnie ceniony jest za rozplanowanie, stwo-
rzenie dobrych widoków i wykreowanie przestrzeni
pełnej życia, chętnie odwiedzanej. Mall pokazuje nam
po raz kolejny, że krajobraz, nawet tak uznany i sym-
boliczny, nie jest statyczny, ale ewoluuje i podlega
przekształceniom. W trakcie 200 lat istnienia utrzy-
mał swój imponujący lenotrowski rozmach. Mall sta-
nowi kręgosłup urbanistyki Waszyngtonu. Jest Na-
rodową Promenadą – miejscem pamięci, pełnym
znaczeń i symboli, materialnych, wizualnych i prze-
strzennych.

Inny doskonały przykład planowania, gdzie wi-
doczne są echa francuskiego klasycyzmu firmowane-
go dziełem Le’Nôtre’a, jest stolica Australii Canberra
(1912). Jej układ łączy cechy angielskiej malowni-
czości, doskonałe osadzenie w krajobrazie oraz umie-
jętność kreowania scen z kartezjańską potęgą Wer-
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salu czy Waszyngtonu. Canberra zrealizowana wg
zwycięskiej pracy konkursowej Waltera B. Griffina in-
spirowana jest koncepcją miasta-ogrodu i amerykań-
skimi tradycjami City Beautiful Movement. Jednak tu,
w przeciwieństwie do wersalskiej nieskończoności,
osie monumentalnych promenad łączą najważniej-
sze landmarki miasta. W układ miasta doskonale
wpisują się nowe realizacje, a pośród tych spekta-
kularnych jest Nowy Parlament. Jego znaczną część
pokrywa trawiasty dach, a wewnętrzne dziedzińce
urządzono jako ogrody (Mitchell/Giurgola &Thorp
Architects, 1981–1988; architektura krajobrazu Peter
Roland, Rye NY, 1989). American Society of Land-
scape Architects przyznając mu nagrodę (1992) pod-
kreśliło fakt, że jest to krajobraz, który urósł do rangi
narodowego symbolu.

Architektura i otoczenie inspirowane twórczo-
ścią Le Nôtre’a. Dzieło twórcy Wersalu jest również
inspirujące dla współczesnych projektantów obiek-
tów o mniejszej skali. Pojawiają się wówczas: lapi-
darna architektoniczna geometria – reminiscencja
XVII-wiecznej klasycznej architektury oraz próby pod-
porządkowania natury człowiekowi. Jednym z twór-
ców, na których prace Le Nôtre’a wywarły niezatarte
wrażenie był modernista Dan Kiley (1912–2004). Ki-
ley wraz G. Eckbo i J. Rose’em przyczynili się w la-
tach 30. XX wieku do rewolucji harwardzkiej, która
obaliła tradycje Beaux-Arts w architekturze krajobra-
zu zarówno w edukacji, jak i w praktyce, przedkłada-
jąc modernizm i projekty bardziej przystosowane do
miejsca lokalizacji. Jednak Kiley, który w latach 1943–
1945 w czasie II wojny światowej, służył w Europie,
poznał tam m.in. dzieła Le Nôtre’a i stał się wielbicie-
lem francuskiego klasycyzmu, co pokazują jego póź-
niejsze projekty. Przetwarzając asymetryczny układ
mondrianowski, preferował czyste geometryczne
kształty, wierzył w regularne formy o perfekcyjnych
układach, słynął z kreowania przestrzeni w prostej
eleganckiej manierze. Stosowanie siatki jako alterna-

tywy do organicznych i malowniczych motywów to
jeden z głównym motywów twórczości Kileya. Ogród
Millerów w Columbus w Indianie z regularną siatką
drzew i rzeźbami: Henry’ego Moora i Jacques’a Lip-
chitza stanowiącymi zamknięcie osi, to jego najbar-
dziej znana realizacja przy prywatnej rezydencji
(1955, architekci E. Saarinen, K. Roche). Geometria
domu zapraszała do kontynuacji jej w układzie ogro-
du (żywopłoty, aleje i ściany), a szklane ściany sprzy-
jały również takiemu wizualnemu przenikaniu. Także
projekty przestrzeni publicznych Kiley’a odznaczają
się piękną w proporcjach siatką uznawaną za roz-
wiązanie klasyczne, np. Fountain Plaza w Dallas w
Teksasie (1986) czy National Bank Plaza w Tampa
(1988). Kiley uważał, że krajobraz przekształcony
przez człowieka powinien kontrastować ze światem
natury [8]. Zasadę tę realizował m.in. w Fountain Pla-
za, gdzie w piekącym sercu Teksasu stworzył wodny
krajobraz tańczących pośród granitu kaskad. Umie-
ścił na placu pomiędzy wodospadami i wodnymi stru-
mieniami dwieście dorosłych cyprysów w okrągłych
pojemnikach rozmieszczonych na siatce o wymia-
rach 5×5 m. Stworzył miejsce niezwykłe, a równo-
cześnie przyjemne dla mieszkańców i pracowników
przyległego 60-piętrowego budynku Allied Bank (Pei
& Cobb). Główny plac podzielony jest na 9 modu-
łów. Moduły centralne mają więcej niż 200 fontann,
które zaprogramowane są komputerowo tak, by two-
rzyć kompozycje w postaci wodnego baletu, wieczo-
rem oświetlone dają bajeczne efekty. W National Bank
Plaza w Tampa ok. 1,8 ha plac nad dwupoziomowym
garażem, który Kiley zaprojektował wraz z Harrym
Wolfem, dominująca siatka bazuje na sekwencji Fi-
bonaciego, organizuje przestrzeń tworząc układ wzo-
ru parteru i wyznaczając miejsca gdzie posadzono
rośliny. W skład obiektu wchodzi 33-piętrowa cylin-
dryczna wieża (biurowiec) i dwa 6-piętrowe kubicz-
ne pawilony banku.

Twórcą równie mocno ceniącym dzieło Le Nôtre’a
jest związany z nurtem minimalistycznym Peter Wal-
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ker. Jego projekty pokazują mocne poczucie znacze-
nia przestrzeni. Uważa, że są silne związki pomiędzy
pracami minimalistycznych artystów, np. Carla An-
dre, kontrolującymi przestrzeń ekspozycji, a równie
bezwzględnie projektującym rozległą przestrzeń Le
Nôtre’em, który operował ograniczonym zestawem
form [9]. Walker rozważa kompozycyjne i historycz-
ne możliwości siatki rozplanowania czystego i klarow-
nego oraz formowania szerokich monumentalnych
promenad, np. w Burnett Park w Fort Worth w Tera-
sie (1983) czy Library Walk w University of California
w San Diego (1995).

W Paryżu, który nazywano nawet laboratorium
parków XXI wieku znacząca była realizacja na tere-
nach poprzemysłowych parków: La Villette, Citroë-
na i Bercy. Doskonale wkomponowany w kontekst
współczesnego miasta jest 14 ha park André Citroë-
na, założony na terenie dawnej fabryki samochodów
(konkurs 1985; 1992–1993). Ma służyć pracownikom
pobliskich zakładów wysokich technologii do odpo-
czynku i relaksu w czasie lunchu. Łączy cechy ja-
pońskiego ogrodu kontemplacyjnego, francuską ry-
gorystyczną elegancję i zaplanowaną dzikość.
Fragmentacja stanowi antidotum na monolityczną
geometrię, zadziwiają doświadczenia z różnorodno-
ścią przestrzeni. Alain Provost i Gilles Clément przy-
pisali projektowi cztery tematy: architektura, ruch,
natura i podstęp. Zastosowanie wody (ok. 1 ha pow.
w różnych formach z wodnym perystylem) i strzyżo-
nych roślin niesie echo francuskiego baroku [10].

Jacques Wirtz belgijski architekt krajobrazu na-
zywany jest czasem André Le Nôtre’em XX wieku.
W swoich pracach odwołuje się do tradycyjnego
języka form ogrodowych, m.in. sztuki topiary. Próbu-
je ujarzmiać naturę, a stosowane przez niego formy
cięte z cisa, grabu, buka czy bukszpanu tworzą swo-
isty teatr roślin. W 1991 roku wygrał konkurs na re-

waloryzację słynnego ogród Carrousel w Tuileries
(współpr. P. Cribier i L. Benech, realizacja 1998),
gdzie podkreślając strzyżonymi żywopłotami łuk try-
umfalny i piramidę I. M. Peia w Luwrze, nadał nową
postać historycznej przestrzeni.

Andre Le Nôtre rozszerzył skalę architektoniczną
do wielkiej skali w przestrzeni, ale jak widać również
i w czasie. Przykłady inspiracji geniusza Le Nôtre’a
można mnożyć, do cytatów z jego dzieł przyznają
się sami twórcy i doszukują się ich krytycy analizują-
cy twórczość np. Ricardo Bofilla, uprawiającego, „no-
woczesny klasycyzm”, czy nowatorskiej i obrazobur-
czej Marthy Schwartz. Krajobraz jest częścią dzie-
dzictwa historycznego, obrazuje różnorodne wpływy
kulturowe, jest odbiciem społeczeństwa, stanowi
o tożsamości miejsca. Jest projektowany by zreali-
zować jakiś plan, dostarczyć miejsca do mieszkania,
a czasem nawet piękna. Znajdują w nim odzwier-
ciedlenie różne idee, pośród których szczególnie
ważne miejsce zajmuje dzieło Andre Le Nôtre – prze-
strzenna i kompozycyjna potęga ogrodu absolutne-
go, w którym architektura podporządkowana została
kompozycji, a natura ujarzmiona. Jak pokazują wy-
brane obiekty inspirowane jego pracami formalny
słownik Le Nôtre’a został przekształcony. Dostoso-
wany go do idei nowoczesnej przestrzeni w kraj-
obrazie, który nieodmiennie stanowi istotny kontekst
miejsca. Dla projektantów odwołujących się do dzieł
ogrodnika Ludwika XIV ważna jest wielka sztu-
ka, monumentalne perspektywy, formalne partery,
sieć powiązań kompozycyjnych, układy diagonalne,
lustra wodne potęgujące wrażenia, dominacja nad
naturą oraz kontekst, konotacje i pamięć historycz-
na. Pozostaje mieć nadzieję, że ponadczasowe dzieło
Le Nôtre’a nadal będzie inspirować twórców harmo-
nią geometrii.
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[3] Gęsia stopa (fr. patte d’oie, ang. goose-foot): miejsce
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Maciej Złowodzki*

EKOLOGIA  –  NOWY  ZNAK  ARCHITEKTURY  WSPÓŁCZESNEGO
MIASTA

ECOLOGY  –  A  NEW  SIGN  OF  CONTEMPORARY  URBAN
ARCHITECTURE

Nurt ekologiczny w architekturze, którego genezą był głównie kryzys paliwowy i konieczność oszczędzania
energii, obejmie aspekty estetyczno-wrażeniowe. Ekologia będzie wyraźnie wpływać na formę architektury
w miastach krajów wysoko rozwiniętych, doby globalnego informacjonalizmu, aż po tworzenie wyraźnych
konotacji znaku czasu.

Słowa kluczowe: architektura, ekologia, znak czasu

The ecological trend in architecture which originated from oil crisis and the need to save energy will compri-
se aesthetic and sensuous aspects. Ecology will clearly influence the form of architecture of the cities in
highly developed countries in the era of  global informationalism, as far as to create distinct connotations of
the sign of the times.

Keywords: architecture, ecology, sign of the times

Architektura od zarania dziejów łączyła w sobie
wiele dyscyplin wiedzy i umiejętności. Pod koniec
XX wieku aspekty ekologiczne i środowiskowe za-
częły wyraźnie zyskiwać na znaczeniu. Wykazała to
Elżbieta Niezabitowska (1997), na podstawie danych
z USA. Otóż dziedziny wiedzy, które będą ważne dla
architekta przyszłości, to:

– ekonomia – 55,5%,
– problematyka środowiskowa – 19,5%,
– technika – 7,5%,
– estetyka – 7%,
– nauka – 5,5%,
– etyka – 5%.

Tak zatem aspekty ekologiczne są prognozowa-
ne jako drugie pod względem ważności.

Idea ekologii zrodziła się jeszcze w XIX stuleciu.
To bowiem Ernst Haeckl, niemiecki biolog, filozof
i podróżnik, jako pierwszy użył, w roku 1869, termi-
nu ekologia, opartego na słownictwie starogreckim
(oikos – dom, miejsce życia). Na konieczność sze-
rokiego uwzględniania aspektów ekologicznych
w rozwijaniu techniki, a także szerzej w całym rozwo-
ju cywilizacyjnym zaczęto wskazywać w połowie XX
stulecia [1].

Od roku 1973, od sławetnej trzeciej wojny pomię-
dzy Izraelem i krajami arabskimi, po której po raz

* Złowodzki Maciej, dr hab. inż. arch., prof. PK, Politechnika Krakowska, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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Fragment zielonej elewacji – pniowego ogrodu Musée du Quai Branly w Paryżu, arch. Jean Nouvel – 2006 (z materiałów
informacyjnych Étabissement Public du Musée du Quai Branly) / Part of green elevation – vertical garden of Musée du Quai
Branly in Paris, arch. Jean Nouvel – 2006 (from information materials of Étabissement Public du Musée du Quai Branly)
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pierwszy zastosowano embargo i szantaż energe-
tyczny, kraje wysoko rozwinięte stanęły po raz pier-
wszy w obliczu dramatycznego wzrostu cen energii.
Co więcej zarysowała się realna groźba jej poważ-
nych niedoborów, a nawet braku. Tzw. szok cenowy
ropy naftowej, a w konsekwencji wszystkich nośni-
ków energetycznych, dał ekonomiczny impuls grun-
townej refleksji nad dotychczasową beztroską kon-
sumpcji nieproporcjonalnie dotąd taniej energii [2].
Zbiegło to się w czasie ze wzmożeniem ruchów eko-
logicznych, a następnie z powstaniem idei zrówno-
ważonego rozwoju i coraz powszechniejszą świa-
domością konieczności daleko idących oszczędności
energetycznych. W zakresie architektury zrodziła się
konieczność rezygnacji z realizacji części obiektów
o w pełni sztucznym środowisku (nazwanych złodzie-
jami energii). Zaczęto poszukiwać i wprowadzać ener-
gooszczędne systemy wietrzenia i oświetlania oraz
poszukiwać źródeł tzw. energii odnawialnej – w bu-
downictwie głównie solarnej i geotermicznej. To
obiekty projektowane w duchu high-tech, o szklano-
-metalowych elewacjach, są szczególnie narażone
na utratę ciepła w okresach chłodnych i na znacz-
ne przegrzanie w okresach ciepłych. Konieczności
oszczędności energetycznych, zwłaszcza na tworze-
niu sztucznego klimatu, wpłynęły na rozwój metod
i systemów z jednej strony zabezpieczania obiek-
tów od wpływów zewnętrznych (oziębianie, przegrze-
wanie), z drugiej do odzyskiwania energii wydzie-
lanej przez urządzenia grzewcze, aparaturę i wy-
posażenie elektroniczne, a nawet ludzi. Te działania
zaczęły mieć wpływ i na formę i wyraz przestrzenny
obiektów. Na elewacjach pokazały się łamacze świa-
tła, żaluzje, a dalej tak zwane podwójne elewacje.

Również bryły obiektów zaczęły uwzględniać i wy-
rażać aspekt ekologiczny. Za pierwszą, niejako sym-
boliczną realizacją w śródmieściach dużych ośrod-
kach miejskich można uznać budynek Citicorp Center
na Manhattanie w Nowym Jorku. Zaprojektował go
Hugh Stubbins, a oddanie do użytku nastąpiło w roku

1977. Blisko 300-metrowej wysokości wieżowiec po-
siada na ostatniej kondygnacji salę zebrań zarządu
banku Citigroup, przykrytą skośnym dachem z pa-
nelami ogniw fotowoltaicznych. Ten obiekt, dosko-
nale widoczny wśród sylwet wieżowców Manhattanu,
stał się symbolem nowego, proekologicznego nasta-
wienia w projektowaniu wysokościowców. To bowiem
w wysokościowych budynkach, głównie biurach za-
możnych, finansowych instytucji, realizowanych
w duchu high-tech, które ze względu na wysokość
muszą mieć w pełni sztuczny klimat, realizuje się
nowatorskie rozwiązania w zakresie ekologii – odpo-
wiednia forma bryły obiektu, energooszczędne sys-
temy wentylacji, chłodzenia, ogrzewania i odzyski-
wania zużytej energii. Przykładami takich działań
mogą być dwie znamienne realizacje Normana lorda
Fostera i jego zespołu:

– siedziba Commerzbanku we Frankfurcie nad Me-
nem, zrealizowana w roku 1997, ciągle uważana za
najwyższy budynek Europy;

– siedziba nieprzyzwoicie zamożnej, szwajcarskiej
firmy reasekuracyjnej, Swiss Re zrealizowana w lon-
dyńskim City, w roku 2003 [3].

Dzieła Fostera są doskonale znane w środowisku
architektonicznym, ale jego dokonania w zakresie no-
wych ujęć oszczędzania energii, zastosowane w po-
wyższych budynkach, budzą uznanie wśród eko-
logów i są uważane za wyznaczające kierunek
przyszłych działań w architekturze w ramach zrów-
noważonego rozwoju (Wosińska 2008).

Obecnie oszczędności energetyczne są nie tyl-
ko koniecznością, ale ich uwzględnianie, wydoby-
wanie i podkreślanie, a także eksponowanie aspek-
tów i nastawień proekologicznych stało się nie tylko
modne, ale jak wykazuje Wilhelmina Wosińska (2008)
i zyskowne. Szczególną troskę zaczyna budzić ur-
banizacja, tak intensywnie i dumnie rozwijana od XIX
stulecia, jako następstwo industrializacji. Wiodą-
ce znaczenie aspektów urbanistycznych w ekologii
i oszczędzaniu energii, co szczególnie jest widoczne
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w USA, interesująco omawia Magdalena Rittenhouse
(2008). Przełom lat 1940 i 1950 przyniósł tam gwał-
towny rozrost suburbiów metropolii amerykańskich,
zasiedlanych przez powiększającą się i coraz zamoż-
niejszą klasę średnią. Było to możliwe dzięki roz-
wojowi motoryzacji i rozbudowie sieci autostrad,
a także nad wyraz taniej benzynie. Mówiło się wtedy
popularnie, że w Teksasie ropa naftowa jest tańsza
niż woda. Poruszać się po tych suburbiach i do-
jeżdżać do centrów można praktycznie jedynie sa-
mochodami. Teraz sytuacja jest radykalnie odmien-
na i Ameryka stoi przed zmianą modelu swoich
aglomeracji, gdyż:

To przede wszystkim rozwiązania urbanistyczne,
nie zaś stosowane w indywidualnych domach tech-
nologie decydują o zużyciu energii. Konwencjonal-
ny dom w mieście okazuje się wydajniejszy ener-
getycznie niż ekologiczne, wyposażone w baterie
słoneczne domy na źle zorganizowanych przedmie-
ściach (s. 32).

Drugi istotny aspekt ekologiczny, zdecydowanie
zyskujący obecnie na znaczeniu, to psychologiczny
kontakt z naturą. Wszechogarniający rozwój techniki,
wzrastający impet życia oraz anonimowość i wirtual-
ność relacji, a także aspekt unifikacyjny globalizacji,
wpłynęły na potrzebę intensyfikacji żywych kontak-
tów z naturą, z jej relaksującym działaniem oraz ze
spokojem naturalnych rytmów przyrody. Ta potrze-
ba realizowana jest głównie w skali urbanistycznej,
czego wyrazem jest przenoszenie dużej części ak-
tywności gospodarczej i zawodowej do podmiejskich
stref zielonych i tworzenie różnego typu parków: par-
ków przemysłowych, technologicznych, biurowych
i biznesowych. Również w zakresie mieszkalnictwa
liczba osiedli obiektów mieszkalnych w strefach po-
zaśródmiejskich, od najskromniejszych układów sze-
regowych, po rozległe założenia rezydencyjne, szyb-
ko rośnie. Na popularności zyskują też lokalizacje
w miejscowościach położonych nieco dalej od głów-
nych centrów aktywności gospodarczej, co jest wy-

nikiem zarówno rozwoju systemów komunikacji, jak
i telepracy. Stąd liczne są przekształcenia strukturalne
miejscowości, które dawniej były ośrodkami rolnic-
twa, a obecnie stają się jednostkami bardziej o cha-
rakterze satelickim dla centrów aglomeracji. Miejsco-
wości te, często o ciekawych historycznych układach
i zabytkowych obiektach, głównie sakralnych, prze-
żywają swoistą „drugą młodość”. Dają nowym miesz-
kańcom poczucie przynależności do tzw. małej oj-
czyzny oraz niepowtarzalną atmosferę, jakże różną
od wielkomiejskiej, anonimowej, pełnej hałasu, ku-
rzu i pośpiechu [4]. Rozwija się też u nas intensyw-
nie zjawisko zapoczątkowane w krajach Europy Za-
chodniej, jeszcze w początku lat 1970, a mianowicie
posiadania tzw. drugiego domu (maison segondaire).
Chodzi o obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, wyko-
rzystywany przeważnie podczas coraz dłuższych
weekendów i wakacji, położony atrakcyjnie krajobra-
zowo, przyrodniczo lub kulturowo. Tendencja ta wpi-
suje się w trend w tzw. weekendowych ucieczek,
ucieczek ku naturze, przyrodzie, świeżemu powietrzu,
spokojowi, zieleni i ciszy od zgiełku, pośpiechu, tech-
niki, masowości i globalizacji [5].

W zakresie architektury współczesnego miasta
zaczyna się rysować początek nowej tendencji ekspo-
nowania aspektów ekologicznych i nastawień pro-
ekologicznych w zakresie formowania estetyczno-
-wrażeniowego. Dotąd działania w tym duchu repre-
zentowane były głównie przez nurt low-tech, a więc
świadome przeciwstawienie się architekturze high-
technology. Jednakże dokonania w tym względzie
występowały głównie poza ośrodkami miejskimi lub
na ich obrzeżach. Teraz zaczyna być modne sięga-
nie do dosłownego kontaktu z przyrodą, nawet przez
tworzenie „zielonych ścian” – tzw. pionowych (wer-
tykalnych) ogrodów, na co już pozwala współczesna
technika budowlana [6]. Przykładem szeroko omó-
wionym w literaturze międzynarodowej jest wznie-
sione w Paryżu w roku 2006, według projektu Jean
Nouvela, Musée du Quai Branly – muzeum antropo-
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logii i kultur nieeuropejskich (Giardiello 2006). Moż-
na tu mówić o rozwoju idei obiektów obrośniętych wi-
noroślą, zmieniających swój obraz wraz ze zmianą pór
roku, budzących od lat pozytywne sentymenty [7].

Nowym elementem, mogącym być zaliczonym
również do działań zbieżnych z ekologią w koncypo-
waniu architektury jest bionika. Nurt bioniki, a więc
naśladownictwo lub tylko inspiracja naturalnymi roz-
wiązaniami, konstrukcjami i kompozycjami, jest też
widoczny w pracach niektórych wybitnych archi-
tektów od dawna. Czasem jest to wyraźnie uświa-
domiony wybór, czasem tylko podświadoma su-
gestia, skojarzenia i inspiracje. Nurt bioniki, mimo
pewnych zbieżnych elementów programowych, jest
wyraźnie odrębny i nie należy go łączyć z kierunkiem
twórczym architektury organicznej. Należy też pod-
kreślić, że aspekty bioniczne w kompozycji urbanis-
tycznej i architektonicznej, mimo niektórych spek-
takularnych przykładów, w ogólnej skali dokonań, są
ilością niewielką.

Przykład ciekawego poszukiwania w zakresie bio-
niki w architekturze omawiają Beata Komar i Joanna
Tymkiewicz (2006). Korzystając z coraz większych
możliwości techniki budowlanej i inżynierii materia-
łowej, prowadzone są badania nad fasadami wzoro-
wanymi na organicznych tkankach osłonowych, ta-

kich jak skóra zwierzęca i tkanka pokrywającą liście.
Chodzi o to, by zewnętrzna powłoka budynku za-
pewniała stabilny komfort wnętrza „oddychając”, „po-
cąc się” i reagując elastycznie na zmianę warunków
zewnętrznych. Planuje się, że fasada, jako skóra bu-
dynku będzie wykorzystywać:

– światło słoneczne do produkcji energii (analo-
gia do fotosyntezy),

– naturalną wentylację (analogia do procesu wy-
miany gazowej przez aparaty szparkowe roślin),

– chłodzenie powierzchniowe przez parowanie
(analogia do perspiracji).

Fasady, dzięki elektronicznym sensorom, mają re-
agować na warunki klimatu zewnętrznego, zmie-
niając takie parametry jak: przezroczystość, współ-
czynnik przenikania ciepła i przepuszczalność pary
wodnej.

Reasumując można śmiało postawić tezę, że nurt
ekologiczny w architekturze, którego genezą był
głównie kryzys paliwowy i konieczność oszczędza-
nia energii, obejmie w sposób zauważalny aspekty
estetyczno-wrażeniowe. Ekologia będzie wyraziście
wpływać na formę architektury w miastach krajów
wysoko rozwiniętych, doby globalnego informacjo-
nalizmu, aż do tworzenia wyraźnych konotacji znaku
czasu.

PRZYPISY

[1] Uważa się, że istotnym czynnikiem, który spowodował
integrację dotąd słabego i rozproszonego ruchu ekologicz-
nego oraz nadał mu formy instytucjonalne, był ogłoszony
w maju roku 1969 raport Sekretarza Generalnego ONZ
U. Thanta, zatytułowany: Człowiek i jego środowisko (The
problems of human environment). W raporcie zidentyfiko-
wano globalne zagrożenia i uzasadniono konieczność stwo-
rzenia światowej koncepcji ochrony środowiska. Zapro-
ponowano także program konferencji ONZ poświęconej
ogólnoświatowemu kryzysowi ekologicznemu i działaniom

na rzecz jego powstrzymania, która nazwana Środowisko
i rozwój, odbyła się w czerwcu 1972 roku w Sztokholmie.
Natomiast, często obecnie używane pojęcie „zrównoważo-
ny rozwój” (Sustainable Development) zostało oparte na
terminie używanym w XIX wieku w niemieckim leśnictwie.
Dla celów ogólnoekologicznych zostało ono rozpropago-
wane również za przyczyną ONZ. Otóż użyto je w raporcie
Nasza wspólna przyszłość (Our common future), nazywa-
nym często Raportem Brundtland, opracowanym w roku
1987. przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju ONZ.
[2] Cena ropy naftowej kształtowała się przed rokiem 1974
na poziomie 1,5 dolarów za baryłkę. Dziś jest bliska 150 do-
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larów. Daje to obraz siły „nacisku” ekonomicznego na ko-
nieczność wszechstronnego oszczędzania energii.
[3] Oficjalna nazwa budynku brzmi 30 St. Mary Axe (od ad-
resu, pod którym się znajduje). Londyńczycy nazywają go
popularnie: wieżą Swiss Re (od nazwy właściciela) lub eu-
femistycznie Korniszonem (Gherkin) albo Strzelistym Pod-
tekstem (Towering Innuendo).
[4] Problematyka przekształceń struktury przestrzennej, funk-
cjonalnej, własnościowej i społecznej polskiej wsi oraz tere-
nów rolniczych jest osobnym, istotnym skalą, problemem.
Porównaj wkład w dyskusję na ten temat Marka Kowickiego:
Wieś przyszłości jako alternatywa osadnicza miasta (1997).
[5] Szeroki asortyment przejawów działań proekologicznych
w architekturze, w aspekcie metod równoważenia techniza-
cji i uniformizacji środowiska, został przez Autora omówio-
ny, w książce: O ergonomii i architekturze (2008).
[6] Porównaj monografię Wacława Celadyna: Architektura
a systemy roślinne. Studium relacji między elementami ar-
chitektonicznymi a roślinnymi (1992).
[7] Należy odnotować, że Jean Nouvel został w roku 2008
laureatem Nagrody Pritzkera, najbardziej prestiżowej nagro-
dy w dziedzinie twórczości architektonicznej, przyznawanej
za całokształt dokonań. W uzasadnieniu jury podkreślono:
wytrwałość, wyobraźnię, entuzjazm i przede wszystkim nie-

zaspokojony popęd do eksperymentowania (Jean Nouvel ...
2008; s. 23).
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Iwona Zuziak *

MARTWE  PRZESTRZENIE

LIFELESS  SPACES

Miasto to przestrzeń  zorganizowana, której tkankę stanowi zbiór budowli–obiektów architektury i  przestrze-
ni między nimi: placów, ulic, obiektów zielonych–parków. Po nich użytkownik porusza się ścieżkami, zmie-
rzając do celów. Można wyodrębnić dwa rodzaje ścieżek: ścieżki wyboru i ścieżki konieczności. Ścieżki
wyboru wiodą człowieku ku celom, które ze względu na wyróżniające je cechy przyciągają, zmuszają do
zatrzymania się, wzbudzają ciekawość. Ścieżki konieczności natomiast  prowadzą do miejsc, które są nie-
odzowne na danym etapie życia. Są  w przestrzeni miasta miejsca, do których nikt nie podąża lub jeśli nawet
do nich dotrze nie ma ochoty się w nich zatrzymać. Brak bowiem w ich strukturze elementów niezbędnych
dla zaspokojenia całego wachlarza potrzeb człowieka, w sferze zarówno potrzeb biologicznych, kulturo-
wych, społecznych jak i  transcendentnej istoty bytu. To martwe przestrzenie.

Słowa kluczowe: miasto, przestrzeń, plac, ulica, społeczny, biologiczny, transcendentny, ścieżka, cel

The City is an organized network that  intertwines architectural objects with streets, piazzas and parks where
its inhabitant can travel from one area to another using either the route of his own choice  or another one
propelled by a pure necessity. The routes of choice allow a resident to move towards attractive destination
which, by their nature offer a chance to pause and initiate curiosity. The routes chosen out of Necessity steer
towards ordinary destination that are however indispensable during the life journey. There are places in the
cityscape where nobody chooses to travel, and palces that are easy to abandon if found on the journey. It is
not because their structure prevents any form of activity. Such places not able to fulfill the needs of human
existence, from the very basic ones to cultural and spiritual. They are lifeless ,enclaves within the cityscape…

Keywords:  cityscape, city, place, streets, lifeless, spiritual, rout, nature, inhabitant, cultural, chosen, lifeless

Architektura nie może istnieć bez zrozumienia
muzyki,

gdyż ona sama jest muzyką,
jest harmonią, którą  się widzi.

                                                                                              Witruwiusz

Miasto to przestrzeń zorganizowana, w której ar-
chitektoniczne byty wyznaczają  jego – miasta cha-
rakter, w której zawarta jest jakość życia mieszkań-
ców. W tej  zorganizowanej przez człowieka dla niego
samego przestrzeni bytowej i kulturowej, są miejsca

* Zuziak Iwona, dr hab. art. mal. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Samodzielny Zakład Rysunku,
Malarstwa i Rzeźby.
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wyznaczone przez linie szlaków jej użytkowników,
i punkty do których zmierzają.

Przestrzeń ta i szlaki ewoluowały, układając się
szachownicę mniej lub bardziej uporządkowanych
przestrzeni.

W historii miast, ruchliwość i częstotliwość prze-
mieszczania się człowieka, długość tych szlaków
zmieniała się wraz z rozwojem cywilizacyjnym.

Zmienia się skala i relacje między człowiekiem
a strukturą przestrzeni, która z czasem jest trudna
do ogarnięcia zarówno w sensie funkcjonalno-orga-
nizacyjnym jak i ekonomiczno-prawnym.

Coraz większa populacja ludzkości zamieszkuje
miasta, człowiek miejski i człowiek z zewnątrz – za-
mieszkujący tereny nie zurbanizowane – zbliżają się
do siebie. Te dwa światy stworzone na jego użytek,
z niego wszak się wywodzą tak jak ON jest częścią
natury, której wpływ implikuje wszelkie jego działa-
nia, od samego początku  istnienia w łańcuchu ewo-
lucji.

Miasta jako wytwory myśli ludzkiej są dzięki tej
myśli związane z naturą. W tej ciągłości przyczyn
i skutków człowiek jako istota rozumna ma coraz więk-
sze wymagania, gdzie kategorią najbardziej ludzkich
potrzeb jest piękno.

Witruwiusz w swoim dziele O architekturze ksiąg
dziesięć niejako skazuje twórców architektury na
wieczną powinność: Jest powinnością architekta by
budynek, który projektuje był trwały, użyteczny i pięk-
ny.  Dziś ta myśl wydaje nam się oczywistością, tak
jak piękno architektury w każdym jej przypadku nie
zawsze jest oczywistością.

    W tym pięknie zawiera się wszystko co  jest
harmonijne, więc nie tylko forma, ale zapach, kolor,
możliwość swobodnego oddychania – słowem przy-
jazne środowisko miejskie, w którym człowiek może
czuć się wolny i szczęśliwy w tej swoistej koegzy-
stencji przestrzeni miejskiej i jej Twórcy.

Giedion  pisząc o przestrzeni przedstawia idę
miasta ogrodu pełnego parków, kąpielisk, obiektów
kulturotwórczych, w których tęsknota człowieka za
przyrodą i kulturą zostanie zaspokojona.

...piękne.

Jednak gdyby w kształtowaniu współczesnych
miast kierowano się ideami wymyślonymi, czy też
przemyślanymi przez ludzi tworzących teorie i idee,
mielibyśmy miasta idealnie, niemalże utopijne, któ-
rych istnienie nie wynika z uwarunkowań czynnikami
takimi jak: mechanizmy rynkowe, ekonomiczne czy
też potęga pieniądza, co szczególnie staje się za-
grożeniem powstałym w dobie powszechnej Globa-
lizacji.  W każdym razie urzeczywistnienie marzeń
o idealnym mieście wydaje się być trudniejszym ce-
lem niż urzeczywistnienie wymarzonego obiektu ar-
chitektonicznego.

Jeśli jednak są marzenia i idealiści, warto choćby
w ułamku ich zrealizowane postulaty dostrzec i pie-
lęgnować.

Oskarowi Niemeyerowi założenia takiego nie uda-
ło się spełnić w całości, ale jego Brasilia, miasto bę-
dące po dziś dzień nową stolicą Brazylii, powstała
w połowie XX wieku i jest ucieleśnieniem nowego
kierunku myślenia o mieście, w którym ulice będą
szerokie i nowoczesne... domy będą pełne wdzięku
a życie prawdziwą przyjemnością. Tak powstało mia-
sto z całą pełnią funkcji zaspokajających jego wszel-
kie potrzeby, począwszy od mieszkania, poprzez
kulturę, sztukę, zabawę i całą gamę doznań, których
człowiek jako część przyrody potrzebuje w formie
dostępu do terenów zielonych, parków i akwenów
wodnych.

Kontynuacja pięknych idei jest jednak bardzo trud-
na w zderzeniu z realiami i brutalnością świata, po-
wstałą na bazie dynamicznych przemian ekonomicz-
nych, prowadzących w prostej linii do pogłębiania
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się kontrastów społecznych, które sprzyjają powsta-
waniu niebezpiecznych patologii. Tak też możemy
dalej myśleć o ideach, ale tu powstaje pytanie: jak
człowieczeństwo ma ewoluować w kierunku ideal-
nym, skoro człowiek jest istotą tak bardzo ułomną
i od początku jego istnienia nie może sobie z własną
ułomnością poradzić.

Może w naszej pierwotności przenikania się z przy-
rodą jest jakiś klucz?

       Gdyby człowiek odczuwał większy lęk przed
wszechświatem, miałby większy szacunek do swoich
współtowarzyszy na tym świecie, mógłby spokojnie
oddychać tym co dała mu Ziemia, na której przyszło
mu żyć. Może w fazie projektowania miast, należało-
by okazać więcej pokory dla przyrody? Niech by nie-
zorganizowana przyroda wkroczyła w obręb miasta,
las w środek miasta i łąka ze strugą wody – tam
człowiek mógłby nieskrępowanie odpoczywać. To
oczywiście kolejna idea, ale możliwa tylko do czę-
ściowej realizacji, wszak gdyby nie było idei, świat
stałby się nudny i nieznośny!

Trzeba jednak wrócić myślami do realności, do
miast, w których są miejsca wywołujące pozytywne
uczucia i miejsca obojętne.

Człowiek porusza się w przestrzeni miasta w pew-
nym celu, przy czym cele można mnożyć i nie jest
celem tych rozważań wymienianie ich wszystkich.
Porusza się jednak szlakami, którym służą ciągi ko-
munikacji pieszej, komunikacji miejskiej (masowej)
i komunikacji indywidualnej: samochód, motocykl
i rower. Szlaki te nazwijmy umownie ścieżkami dzie-
ląc je na dwie kategorie:

1) ścieżki konieczności,
2) ścieżki wyboru.

Obydwa rodzaje ścieżek są oczywiście uwarun-
kowane celami, w kierunku których podąża człowiek-

mieszkaniec miasta, bądź np. przyjezdny-turysta.
Stąd wziął się pomysł na podział wynikający z ko-
nieczności i z wyboru.

Z chwilą gdy przychodzi nam dokonać wyboru
miejsca w mieście do którego zmierzamy, w więk-
szości przypadków kierujemy się do miejsc atrakcyj-
nych, przyciągających nas swoim powabem, metafi-
zycznym pięknem, miejsc znanych. Tradycyjnie są
to obiekty pomniki architektury sakralnej,  lub też te,
które dopiero odkrywamy. Dokonujemy wyboru dzię-
ki informacji o ich i istnieniu, jak i ciekawości dla no-
wości, które nie zawsze są wyeksponowane przez
media ... nie zawsze też są silnym, czy też działają-
cym skalą obiektem, ale mogą być ciekawym for-
malnie zapisem myśli architekta.

Ścieżki wyboru, o których szlaku sami decyduje-
my, wiodą nas do obiektów kultu, nauki kultury i sztu-
ki, rozrywki, i handlu. Bardzo istotnym celem wędró-
wek stała się na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci
sztuka, co jest odbiciem zmiany w strukturze zna-
czeń i wartości bytu człowieka. Na scenie miasta
pojawiają się, ogrody sztuki – muzea, miejsca kon-
frontacji różnych współcześnie pojawiających się
postaw twórczych, gdzie różnice między dziedzina-
mi sztuki: malarstwem, architekturą, rzeźbą, muzyką,
coraz bardziej ulegają zatarciu. Te właśnie muzea,
czy też przestrzenie teatru sztuki, coraz bardziej dy-
namicznie wkraczają w tkankę miasta.  Stają się one
celami finalnymi ścieżek wyboru – i to niezależnie od
tego, jak postrzegany jest w kategoriach estetycz-
nych sam obiekt wyboru.

Jeśli bowiem siedzibą muzeum jest budynek post-
industrialny, sam w sobie nie będący wybitnym dzie-
łem architektonicznym, to swoją – nazwijmy to tre-
ścią – zyskuje wartość i staje się celem. Z całego
spektrum celów wyłonił się cel, będący niewątpliwie
konsekwencją zmian kulturowych oraz poziomu edu-
kacji i świadomości współczesnego człowieka.
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W tym właśnie zawiera się pozytywny efekt roz-
woju współczesnych społeczeństw.

Jest jednak bardziej niepokojący symptom po-
trzeb społecznych, istniejemy niejako w opozycji do
wyżej omówionego.

Nie zawsze wybór wiedzie do pomników archi-
tektury: katedr, teatrów, sal koncertowych, muzeów
czy choćby okazałych siedzib władz państwowych –
parlamentów, czy też spełniających oczekiwania
współczesnego człowieka parków kultury (paryskie
parki – Parc de la Villette, Parc Montsoursis, Parc de
Belville). Cele do których zmierzają ścieżki wyboru,
zazwyczaj niezależnie od funkcji posiadają zespół
atrakcyjnych cech, przy czym kategorie atrakcyjno-
ści nie zawsze są jednoznacznie pozytywne.

Koniec XX wieku jest czasem ogromnej eksplozji
obiektów zwanych Centrami Handlowymi, które za-
częły funkcjonować w przestrzeni miejskiej jako miej-
sca docelowe nie tylko mieszkańców miast, ale też
ludzi z zewnątrz miasta. Dla wielu stały się sposo-
bem na spędzanie czasu, niestety też z wyboru. Ten
rodzaj „turystyki” handlowej jest zjawiskiem stosun-
kowo nowym. Dawniej bowiem ludzie spędzali czas
na targowiskach, rynkach, co wynikało z konieczno-
ści, dziś natomiast jest wyborem dla pewnej grupy
społecznej.

To konsekwencje rozwoju społeczeństwa w kie-
runku konsumpcyjnym. Istnieje zatem konflikt mię-
dzy kulturą a cywilizacją.

Obecnie z racji znaczenia jakiego nabrały Centra
Handlowe, stały się one dobrym kąskiem dla wielu
projektantów. Zewnętrzność tych obiektów ma pew-
ne cechy indywidualne, wszak to gra o rynek, na-
tomiast wnętrza ze swoimi pasażami handlowymi,
sprytnie zmuszające do kuszenia klienta poprzez cho-
dzenie w kółko, operują bezideowymi schematami,
których celem jest osiągnięcie jak największych zy-

sków. Jest to swoistego rodzaju manipulacja pod-
świadomością. Tak więc tego rodzaju ścieżka wybo-
ru jest niechlubną konsekwencją gospodarki rynko-
wej, uderzającą najbardziej klasy niżej uposażone,
a może i też mniej świadome? Stają się te miejsca
sposobem na spędzanie czasu.

Z całym szacunkiem dla Le Corbusiera, ale to
przywodzi na myśl maszyny do mieszkania pozba-
wione indywidualnych cech. Jego nowatorska idea
była na wskroś humanistyczna, nie miała na celu
degradacji środowiska stworzonego dla człowieka,
a raczej miała mu ułatwić życie, zrewolucjonizowała
system budownictwa, ale też doprowadziła do uprze-
mysłowienia na ogromną skalę architektury miesz-
kaniowej.  Z czasem mimo dobrych intencji autora,
idea ta skutkowała tym, z czym borykamy się do
dzisiaj: z wielką płytą – niechlubnym reliktem prze-
szłości.

Z kolei amerykanizacja architektury, czyli pojawie-
nie się wieżowców, skierowała użytkownika miast
w stronę wież widokowych, bo były one widoczne
i charakterystyczne przez swoją skalę, a ciekawość
ogarnięcia wzrokiem całego miasta wynosiła ludzi
na coraz wyższe piętra. Wieżowce-dominanty, coraz
bardziej dogęszczane stały się lasem, w którym jed-
nostka jest zagubiona, a forma architektoniczna traci
indywidualność i ginie w owej nieuporządkowanej
przestrzeni, nie dając szansy użytkownikowi możli-
wości identyfikacji miejsca.

Tak więc budynki-wieżowce z powodu pewnego
rodzaju unifikacji, mimo starań architektów by nada-
na im cech indywidualnych, bywają monotonnym, acz
użytecznym molochem. Z pewnością wynika to z tego,
że miasta-metropolie straciły ludzką skalę, stały się
maszynami do współczesnego egzystowania.

Aby dojść do wybranego celu, człowiek musi
odnaleźć tę ścieżkę wyboru, staje się bezimiennym
wędrowcem, który wędrując odkrywa nowe cele.
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Ścieżki konieczności  to ścieżki prowadzące do
celu, do którego człowiek musi podążać w codzien-
nej swojej wędrówce do miejsc pracy, a tym samym
po środki do życia, do szkół, do uczelni, do obiek-
tów służby zdrowia, urzędów i instytucji komunalnych.
Nie znaczy to, że te miejsca nie mogą stanowić atrak-
cyjnych punktów w przestrzeni miasta, które bardzo
często są celem samym – w sensie atrakcyjności –
dotyczy to także obiektów przemysłowych, które jako
miejsca pracy są celem koniecznym. Czasem obiekt
przemysłowy niebezpiecznie góruje nad miastem, jest
charakterystyczny w jego krajobrazie, nie wzbudza
jednak sympatii i nie jest powodem do dumy, często
jednak dzięki niemu możemy odnaleźć drogę do
celu...

Są jednak w przestrzeni miasta miejsca, do któ-
rych nikt nie podąża lub jeśli nawet do nich dotrze
nie ma ochoty się w nich zatrzymać. Nie dlatego, że
nie ma tam żadnej formy aktywności wynikającej

z jej zorganizowania, ale dlatego, że w swojej struk-
turze nie zawierają elementów niezbędnych dla za-
spokojenia całego wachlarza potrzeb swoich użyt-
kowników, w sferze zarówno potrzeb biologicznych,
kulturowych, społecznych jak i  transcendentnej istoty
bytu.

To martwe przestrzenie.

Te martwe przestrzenie są niejako pozbawione
pewnego rodzaju interakcji  użytkownika z przestrze-
nią, której czasem trudny do wytłumaczenia brak,
powoduje niechęć do zatrzymania się właśnie w niej.

Puste małe placyki Wenecji posiadają tak wielki
urok, że człowiek zatrzymując się tam ma ochotę
w ciszy i samotności przycupnąć na ławeczce, gdzie
być może odkryje w sobie poetę. Jest sam, ale prze-
strzeń wokół nie jest martwa, ona w jakiś niewytłu-
maczalny sposób gra.

...to fenomen genius loci.
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JĘZYK  URBANISTYKI  I  ARCHITEKTONICZNE  MYŚLENIE

THE  LANGUAGE  OF  URBANISM  AND  ARCHITECTONIC  THINKING

To kolejna wypowiedź autora z cyklu jego „miniesejów” poświęconych „pomostom” pomiędzy architekturą
i urbanistyką. Chociaż architektura „rozwiodła” się z urbanistyką (bądź na odwrót: to urbanistyka rozstała się
z architekturą) – ślady architektonicznego myślenia są nadal obecne w języku urbanistyki. Niezależnie od
tego, jak bardzo „rozmywa” się obraz współczesnego miasta i jak dalece architektura wyzwala się z rygo-
rów, jakie do niedawna narzucały jej regulacje władzy miejskiej, w interpretacjach logiki formy urbanistycznej
wpływ architektonicznego myślenia jest wciąż bardzo wyraźny. Architektoniczne koncepty przestrzeni i „ar-
chitektonika” myślenia o przestrzeni nadal wyciskają piętno na tożsamości urbanistyki. Artykuł ten jest próbą
dostarczenia czytelnikowi argumentów przemawiających za prawdziwością tego przesłania.

Słowa kluczowe: definiowanie urbanistyki, teoria przestrzeni urbanistycznej,
„architektonika” przestrzeni urbanistycznej

This is yet another paper from the author’s series of „mini-essays” devoted to the „bridges” between archi-
tecture and urbanism. Although urbanism „divorced” architecture – or it was just the other way round - the
traces of architectonic thinking are still present in the language of urbanism. No matter how diffused is the
concept of the contemporary city and architectural form liberates from regulatory power of the city, still the
logic of urban form is strongly affected by architectonic thinking. Still the architectonic and architectural
concepts of space imprint the identity of urbanism. This is an attempt to provide the reader with some
arguments in support of this message.

Keywords: Defining urbanism, theory of urban space, „architectonic” of urban space;

Jest to kolejna wypowiedź poświęcona formom
obecności  architektury w urbanistyce.  W cyklu tym,
poświęconym architektonicznym pierwiastkom urba-
nistyki i oddziaływaniom urbanistycznej osnowy na
współczesną formę architektoniczną, poszukuję  co-
raz słabszych, jednak nadal dających się wytropić,
śladów myślenia architektonicznego w działalności

urbanistycznej. Tym razem, kieruję uwagę dysku-
tantów w stronę języka, zakładając, że myślenie ar-
chitektoniczne przejawia się również w języku urba-
nistycznym, a raczej w języku urbanistyki. Ujmując
rzecz inaczej, przyjmuję, że w rozważaniach nad
kondycją współczesnej urbanistyki  warto poświęcić
więcej miejsca analizie związków jej „języka prze-

* Zuziak Zbigniew K., dr hab. inż. arch., prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania
Miast i Regionów.
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strzennego” z  tradycją myślenia kategoriami archi-
tektonicznymi w sztuce budowania i przekształcania
miasta.

Miasto jest otwartą strukturą osadniczą, w której
ustawicznie dokonują się zmiany polegające na kon-
figurowaniu indywidualnych i zinstytucjonalizowanych
strategii rozwoju różnych form życia, odpowiadają-
cych im procesów i form przestrzennych oraz środo-
wisk, z którym te zmiany można logicznie powiązać.

W definicji tej akcentuję dynamiczną współza-
leżność pomiędzy różnymi sposobami życia spo-
łecznego uznawanymi za miejskie a różnorodnością
względnie uporządkowanych form przestrzennych.
Identyfikacja czynników nadających tym formom ce-
chy strukturalne i ich wykorzystanie do racjonalnego
sterowania rozwojem miasta należy, moim zdaniem,
do podstawowych zadań urbanistyki.

Urbanistyka to sztuka budowania struktur i form
przestrzennych podtrzymujących życie miejskie oraz
umiejętność sterowania ich rozwojem. To także na-
uka o podstawach racjonalnego wykonywania tych
zadań w ramach instytucji społecznych właściwych
danemu systemowi politycznemu [1].

Podobnie jak w każdej definicji, również i w tej
kryją się pewne założenia. Można je sprowadzić do
następujących zdań:

– Formy przestrzenne struktury urbanistycznej
i życia miejskiego są współzależne.

– Podstawowym wyznacznikiem form przestrzen-
nych życia miejskiego są wzorce kontaktów.

– Przestrzenne wzorce kontaktów oraz hierarchie
i tryby wartościowania przestrzeni są współzależne.

Innymi słowy, urbanistyczne myślenie o przestrze-
ni nie może abstrahować od podstawowych warto-
ści i wzorców, według których kształtuje się sieć
społecznych kontaktów, wyobrażeń i estetycznych
cech zbudowanej formy są pierwszymi wyznaczni-
kami kulturowymi urbanistyki. Podobnie jak w przy-
padku architektury, definiowanie miasta, struktur ur-

banistycznych i zadań urbanistyki, odzwierciedla spo-
sób myślenia o przestrzeni charakterystyczny dla
„ducha epoki” i kultury, której to miasto i jego archi-
tektura są wyrazem. Innymi słowy, pojmowanie prze-
strzeni architektonicznej i urbanistycznej wplata się
zarówno w definicję architektury jak i urbanistyki sta-
jąc się istotnym wyznacznikiem kultury przestrzeni.

Przestrzeń miejska jest swoistą kompozycją zło-
żoną ze struktur rzeczywistości fizycznej, organicz-
no-egzystencjalnej i wirtualnej. Różnorodność form
i zjawisk w przestrzeni urbanistycznej przemawia za
tym, aby miasto traktować jak żywy organizm, jed-
nak wzorce kulturowe i towarzysząca im technika
skazują człowieka na poszukiwanie coraz to nowych
trybów rozwiązywania przestrzennych konfliktów i for-
muł porządkowania przestrzeni miejskiej wykra-
czających poza mechanizmy samoorganizacji. Nie-
stety, owe próby regulowania zjawisk urbanistycz-
nych dowodzą zbyt często ignorancji wobec prze-
strzeni ekologicznej. Bywa, że regulacje te stają się
źródłem kolejnych konfliktów i tak napędza się swo-
ista spirala syzyfowych wysiłków. Można je nazwać
dostra-janiem koncepcji ładu przestrzennego do
zmienia-jących się warunków środowiska przyrodni-
czego, kulturowego, społeczno-ekonomicznego
i technologicznego. Wydaje się, że dyskusja nad rów-
noważeniem środowiska miejskiego, czy – jak kto
woli – harmonizowaniem przestrzeni zamieszkiwania,
myślenia, kontaktów i podróży, wymaga takiej pers-
pektywy.

Sposoby definiowania takich kategorii jak: prze-
strzeń, struktura przestrzenna i forma wiążą się za-
zwyczaj z doświadczeniami przestrzennymi jednost-
ki. Pojęcie: „doświadczenie przestrzenne” oznacza
tutaj sposób postrzegania i poznawania przestrze-
ni, a w konsekwencji, zespół różnorodnych zacho-
wań przestrzennych takich na przykład jak: myślenie
o przestrzeni, jej użytkowanie, budowanie struktur
przestrzennych itp. Doświadczanie przestrzeni to za-
równo doznania zmysłowe, związane z przestrzenią
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(percepcja przestrzeni), myślenie przestrzenne, nada-
wanie przestrzeni znaczeń i symboli, ale także budo-
wanie systemu wartości związanych z przestrzenią,
w którym, z kolei, zawierają się aspekty emocjonalne
(uczuciowe), nasze skłonności, marzenia, a także
postawy intelektualne. Kierując się tym kryterium
można wyróżnić przestrzeń organiczną, percepcyjną
i symboliczną (zwaną także: abstrakcyjną) [2].

W urbanistyce, badania nad strukturą świado-
mości przestrzennej i „mapami poznawczymi” prze-
strzeni miejskiej nie ograniczają się do aspektów
„geometrycznych”. Dla podstaw metodologicznych
kompozycji urbanistycznej  istotne znaczenie posia-
dają również takie pojęcia i koncepty, jak: percepcja
semiotyczna, przestrzeń lingwistyczna, przestrzeń
semiotyczna, przestrzeń osobista, terytorialność [3].
Terminy te odnoszą się przede wszystkim do zna-
czenia symboli i znaków, jakimi nasycona jest prze-
strzeń miejska. O ile w studiach Lyncha, Appleyarda
i innych badaczy, kierujących się założeniami psy-
chologii postaci, pytano – jakie uformowania prze-
strzenne zostają najłatwiej utrwalone w pamięci ob-
serwatora i za jej pośrednictwem rzutują na jego
świadomość przestrzenną, to w przypadku podejść
lingwistycznych, semiotycznych, antropologicznych
i kulturowych  interesują nas raczej skojarzenia zna-
czeniowe wywołane przez przestrzenną formę urba-
nistyczną i emocjonalny stosunek obserwatora do
niej. Jest to również kontekst dla ocen wartościują-
cych przestrzeń urbanistyczną i nadających znamio-
na racjonalności decyzjom urbanistycznym.

Jak pisze D. Harvey: Każda forma społecznej
aktywności określa swoją przestrzeń”[4]. Innymi sło-
wy: charakter przestrzeni, jej struktura wynikają z na-
tury procesu, który się w niej rozgrywa. Jednak trak-
tując interpretacje współzależności między procesem
społecznym a formą przestrzenną jako podstawowy
problem teorii miasta i procesów urbanizacyjnych
D. Harvey odrzuca stanowczo skrajne postaci deter-
minizmu: determinizm „przestrzenny” i „społeczny”.

W przypadku pierwszym uznaje się formę prze-
strzenną jako główną determinantę zachowań spo-
łecznych natomiast w drugim kwestionuje niemal
całkowicie wpływ czynnika przestrzennego na prze-
bieg procesu społecznego, co odpowiednio minima-
lizuje rolę planowania przestrzennego sprowadzając
zadania planisty do „podążania” za tym procesem.
Oczywiście samo odrzucenie ujęć skrajnych, tudzież
wskazywanie na złożoność systemu wzajemnych
relacji: forma przestrzenna – proces społeczny jest
jeszcze mało przydatną wskazówką dla planowania
i projektowania urbanistycznego. Jest to jednak waż-
ny krok w stronę „społeczno-przestrzennego” języka
urbanistyki.

Problemy suburbanizacji, metropolizacji, regiona-
lizacji i globalizacji stawiają urbanistykę wobec ko-
nieczności redefiniowania swoich podstawowych
pojęć i zasad uznawanych przez stulecia. Dotyczy to
również definicji miasta. Dla opisu współczesnej rze-
czywistości urbanistycznej przydatność stosowanych
dotychczas kategorii geometrycznych, geograficz-
nych i socjologicznych wydaje się wątpliwa. Poszu-
kując doktrynalnych podstaw urbanistyki [5] znaleź-
liśmy się znowu w punkcie zwrotnym. Klasyczne
definicje miasta nie dają już pewnego „punktu pod-
parcia” dla interdyscyplinarnej teorii wyjaśniającej
nową rzeczywistość z zachowaniem tradycyjnych
konceptów miejskości.

W poszukiwaniach nowych interpretacji prze-
strzennych struktur wyrażających i akomodujących
różnorodne przejawy życia miejskiego coraz większą
rolę odgrywają pojęcia: środowisko, region, gover-
nance, zarządzanie, strategie i programy operacyj-
ne. Co najmniej dwa wątki tematyczne zasługują tu
na szczególną uwagę:

– miejskość a przestrzeń ekologiczna (ekologia
społeczna i ekologia miasta dzisiaj – czyli ekologicz-
ne definiowanie miasta i urbanistyki) oraz

– przestrzeń miejska jako samorządowy układ
instytucjonalny (lokalno-regionalny) i struktura admi-
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nistracyjna – przedmiot i podmiot zarządzania roz-
wojem urbanistycznym.

Suburbanizacja, metropolizacja i globalizacja „po-
trząsają” definicją miasta. Procesy te sprawiają,
że przestrzeń urbanistyczną doświadczamy za po-
średnictwem coraz bardziej złożonych, nieczytelnych
i trudnych do zinterpretowania form materii, struktur
urbanistycznych i procesów strukturotwórczych.
W rezultacie pojawiają się nowe filozoficzne koncep-
ty przestrzeni i planistyczne metody regulowania
zmian w jej urządzaniu. Zauważenie tej zależności
nie jest bynajmniej odkryciem, jednak świadomość
konsekwencji, jakie ona niesie dla warsztatu urbani-
stycznego jest już mniej powszechna.

Jednocześnie, historia uczy, ze w punktach zwrot-
nych należy sięgać „do fundamentów”, do tych war-
tości i tradycji, które budowały zręby dyscypliny.
W przypadku urbanistyki tworzyła je architektura –
w jej relacjach z krajobrazem, środowiskiem, tech-
niką i kulturą społeczną. Istnieje zatem wiele powo-
dów, aby odrodzenia tożsamości zawodowej urbani-
styki szukać w jej architektonicznej tradycji. Oznacza
to, że w proponowanej tu definicji należy zaakcento-
wać jeszcze raz związek urbanistyki ze sztuką budo-
wania formy miejskiej.

Witruwiańska definicja architektury zachowuje –
w zasadzie – swoją moc w odniesieniu do urbani-
styki. Wynika stąd, że wymieniane przez Witruwiu-
sza cechy dobrej architektury mają zastosowanie jako
kryteria wyznaczające racjonalność decyzji wpływają-
cych na formę urbanistyczną. Jednak są też istotne
różnice. Wyobraźnia urbanisty  powinna ogarniać –
w ramach określonej gry decyzyjnej – możliwie naj-

większą  ilości czynników wpływających na wzajem-
ne relacje pomiędzy formą przestrzenną i procesem
społecznym. Oznacza to, że urbanista musi posiadać
umiejętność przeprowadzania oceny strategicznych
aspektów proponowanych zmian w miejskiej struktu-
rze przestrzennej a zarazem rozumieć  strukturalne
aspekty urbanistycznych strategii rozwoju.

Mówiąc tu o strategicznych aspektach decyzji
urbanistycznej mam na myśli także umiejętność wy-
rażania strategicznego kontekstu danej sytuacji de-
cyzyjnej dotyczącej zmian w zagospodarowaniu prze-
strzeni. W tym sensie strategie strukturalne mogłyby
odgrywać rolę „konceptualnego spoiwa” urbanistyki
lub – jak kto woli – wspólnej osnowy w metodach
„urbanistyki strategicznej”.

Nowe próby definiowania urbanistyki powinny
w większym stopniu uwzględniać podejścia po-
strzegające wymiary przestrzeni życia miejskiego
z perspektywy proekologicznej oraz te współczesne
osiągnięcia polityk miejskich, w których udaje się
skutecznie skojarzyć koncepty ładu przestrzennego
z nowymi formami rządzenia. Dotyczy to zwłaszcza
tych form, które uwzględniają zasady budowania spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

Innymi słowy będą to próby takiego określenia
naukowej i zawodowej  tożsamości urbanistyki, któ-
re interpretując twórczo różne przejawy życia miej-
skiego i urbanistyczne formy przestrzenne będą roz-
wijać  metody sterowania tymi  formami dostrajając
do nich instytucje i struktury uwzględniające nie tyl-
ko klasyczne miasto, ale i „kontinuum miejsko-wiej-
skie”.
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[5] Przez „podstawy doktrynalne urbanistyki” rozumiem spój-
ny zbiór praw rządzących rozwojem urbanistycznym i za-
sad projektowania formy miejskiej.
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Maria J. Żychowska*

ROTTERDAM  JAKO  SUMA  ARCHITEKTONICZNYCH  DZIEŁ

ROTTERDAM  AS  A  SUM  OF  ARCHITECTURAL  WORKS  OF  ART

W 2007 roku Rotterdam stał się Miastem Architektury. Zostało wytypowanych 40 budowli zlokalizowanych
w centrum miasta reprezentujących ostatnie stulecie  nowoczesnej architektury, która z wielkim impetem
zmieniła oblicze miasta. Obok tych wybranych przykładów, istnieje także wiele budowli ciekawych, interesu-
jących, tworzących wspólnie współczesną panoramę miasta jako sumy architektonicznych dzieł.

Słowa kluczowe: Rotterdam, architektura, nowoczesność, XX wiek

In the year 2007 Rotterdam was celebrated as a City of Architecture. There were selected forty buildings
in the city centre, representing a hundred years of modern architecture, which had great impact of city
appearance. But there are still others examples of interesting architecture, which all together create a con-
temporary panorama of Rotterdam  estimated as a sum of architectural works of art.

Keywords: Rotterdam, architecture, modernity, XX century

Do 1940 roku Rotterdam był jednym z wielu wspa-
niałych holenderskich miast. Jego historia sięgała
1283 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1299 roku.
Od XVI wieku rozpoczęto rozbudowę portu. Najwięk-
szy rozkwit miasta nastąpił w wieku XVII i XVIII  ze
względu na rozwój handlu głównie z Francją i Anglią
oraz przemysłu okrętowego i sukiennictwa. Od około
1850, wraz z rozwojem żeglugi na Renie i przemysłu
Zagłębia Ruhry, jak też znacznej rozbudowy i mo-
dernizacji portu, wzrosło światowe znaczenie Rotter-
damu.

W XX wieku nadal miasto rozbudowywano i wte-
dy to na dalekich peryferiach, powstało modelo-
we modernistyczne osiedle robotnicze, Kiefhook
Housing zaprojektowane przez J. J. P. Oud w 1925

roku, a wzniesione w latach 1928–1930. Było to pio-
nierskie rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym i for-
malnym. Przynależało stylistycznie do wczesnego
modernizmu i wkrótce stało się przykładem osiedla
mieszkaniowego wzniesionego w kontekście miej-
skim jako kwartału zabudowań z domami wieloro-
dzinnymi w układzie liniowym z centralnie położony-
mi usługami. Znajdowało się tam 300 jednostek
mieszkaniowych, pierwotnie w trzech wielkościach,
które miały zapewniać mieszkańcom duży komfort.
Charakterystyczna estetyka dwupoziomowych do-
mów z horyzontalnym podziałem i oryginalnymi za-
okrąglonymi narożnikami oraz kolorystyka sprowa-
dzona do bieli, szarości i kontrastowych elementów
żółtych, czerwonych i niebieskich, stworzyły pierwo-

* Żychowska Maria J., dr hab. arch., prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Zakład Rysunku, Malarstwa
i Rzeźby.
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Shoping Centre de Lijbaan, Van den Broek & Bakema, 1951–1953
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wzór kolejnych tego typu realizacji. Wpisane do hi-
storii współczesnej urbanistyki i architektury stało się
miejscem, które od chwili powstania odbierane jest
jako rzecz wybitna, oryginalna, opisywana i dyskuto-
wana, wyróżniająca się z otoczenia z racji uzyska-
nych walorów estetycznych i funkcjonalnych.

Ten sam architekt, J. J. P. Oud zaprojektował
w 1924–1925 roku oryginalną fasadę Cafe de Unie,
która od czasu realizacji przyciągajała uwagę zge-
ometryzowaną kompozycją i kontrastowymi kolora-
mi w stylu grupy De Stijl. Napisy reklamowe zostały
włączone do kompozycji tej elewacji. Od chwili po-
wstania przyjęła rolę znaku miejsca i stała się wyróż-
nikiem na tle swojego sąsiedztwa [1].

Van nelle Factory, teraz Van nelle Ontwerpfabriek,
została zaprojektowana przez architektów I.Brinkma-
na i Van der Vlugta, a wybudowana była w latach
1925–1931. Obecnie jest znakomitą budowlą o nie-
ocenionej wartość kulturowej i historycznej, posia-
dającą w Holandii wyjątkowy status oraz jest wpisa-
na na listę dziedzictwa światowego dziedzictwa
UNESCO.  Od zewnątrz budynek ma charakter monu-
mentalny. Bryła składa się z trzech części, w których
przez wiele lat produkowano kawę, herbatę i tytoń.
Całość pomyślana została według modernistycznych
założeń funkcjonalnych jako obiekt pełny światła,
powietrza i przestrzeni, stanowiący w chwili powsta-
nia inspirację dla nowych budynków realizowanych
zgodnie z nową przyszłościową filozofią. W przejrzy-
stej architekturze bogactwem stały się okna budyn-
ku, które dzięki konstrukcji, stanowiły o wyrazie ele-
wacji. Okrągła herbaciarnia na dachu i diagonalne
napowietrzne łączniki stały się charakterystycznymi
wyróżnikami przestrzennymi. W połowie lat 1990 fa-
bryka została zamknięta, a remonty i prace rozpo-
częły się w 1998 roku. Obecnie jest to obiekt miesz-
czący urzędy, siedziby firm handlowych i pracownie
projektowe. Stąd jego nazwa: Design Factory. Ofe-
ruje także atrakcyjne miejsca dla imprez, konferen-
cji, seminariów oraz pokazów filmów i przedstawień

teatralnych. Wnętrze jest nowoczesne i innowacyj-
ne. Autorem projektu konserwatorskiego i transfor-
macji do nowej rzeczywistości jest Wessel de Jonge
współpracujący z Leodejonge Architects.

W maju roku 1940 w czasie II wojny światowej
Rotterdam został zniszczony nalotem dywanowym
Luftwaffe, którego celem było sprowokowanie dotąd
neutralnej Holandii do przystąpienia do wojny. W cen-
trum niegdyś starego miasta zachowały się tylko nie-
liczne zabytki, jak między innymi gotycki kościół św.
Wawrzyńca z przełomu XV–XVI wieku. Po wojnie
podjęto dzieło odbudowy centralnej części miasta,
zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie dworca ko-
lejowego.

 Brak kontekstu dawał pełną swobodę dla pro-
jektowania form architektonicznych. Analiza cech
miasta była zbyteczna. Architektów interesowała je-
dynie ich własna architektura i chęć zadziwienia no-
wością. Powstały dzieła przepełnione pychą wiary we
własną doskonałość, spełniające oczekiwania: spo-
łeczności, biznesu [2]. Ich autorami byli Van den Bro-
ek & Bakema, którzy w latach 1951–1953 zaprojek-
towali centrum handlowe Shoping Centre de Lijbaan.
Dostali oni zamówienie na 65 sklepów. Rozwiązali je
jako pasaż z dwupoziomowymi budynkami. Sklepy
były więc dwupoziomowe, a system konstrukcyjny,
ramowy pozwalał na dużą elastyczność funkcjonalną.
Pieszy pasaż był częściowo zadaszony, aby kupują-
cych zabezpieczyć przed deszczem. Wówczas było
to unikatowe rozwiązanie przestrzeni handlowej bez
komunikacji samochodowej. W bezpośrednim są-
siedztwie, według projektu H.A. Maaskanta, A. Krijg-
smana, H. D. Bakkera, powstały bloki mieszkalne 3,
13 i 9 piętrowe, zakomponowane wokół zielonych
dziedzińców. Obecnie, by zapewnić spójność z rze-
czami już zbudowanymi, czyli słynnym centrum han-
dlowym Lijnbaan, nowa pasmowa zabudowa Cool-
singel, biegnąca wzdłuż jednej z arterii miasta, na
którą składają się wysokie budynki, jest starannie
dopasowaywana do XX-wiecznego dziedzictwa kul-
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turowego miasta. Rola tego wyrazistego zespołu
w zastanym otoczeniu urbanistycznym zmusiła do
podporządkowania się powziętym już wcześniej urba-
nistycznym decyzjom. Wydaje się jednak, że skala
architektury nowych obiektów lekceważy otoczenie
i promieniuje własną formą, tworzy początek nowej
przestrzeni miasta, równie sugestywnej i unikatowej
jak Lijnbaan. Są też kolejne znaki w przestrzeni Rot-
terdamu, równie znaczące jak Van nelle Factory, ta-
kie jak Koop van Zuid wraz z zabudową tworzoną
w sąsiedztwie mostu Erasmusa, domy Cube, Kun-
sthal czy Instytut Architektury Holandia (NAI). Warto
się przy nich zatrzymać, bo rzeczywiście są zapisem
wieloznacznym, wielowątkowym, których formy stają
się kolejną teraźniejszością, bez żadnego zwracania
uwagi na przeszłości, bo tam takiej w materialnej for-
mie nie ma. Nikt więc nie dewastuje przeszłości
a tworzy własną doskonałość.

Holenderski Instytut Architektury (Netherlands
Architecture Institute, NAI) znajduje się w budynku
zaprojektowanym przez architekta Jo Coenen z Lim-
burgii w latach 1988–1993, a usadowionym w Mu-
seumpark. Ma charakter muzeum, a zarazem pla-
cówki kulturalnej. Organizuje ekspozycje tematyczne
poświęcone architekturze i planowaniu przestrzen-
nemu. Posiada jedną największych kolekcji związa-
nych z architekturą: osiemnaście kilometrów półek
zawierających rysunki, szkice, modele, fotografie,
książki, czasopisma oraz dużą bibliotekę z szerokim
wyborem książek o architekturze i czytelnię.

W pięciu salach wystawowych odbywają się
atrakcyjne wprowadzenia do historycznej i współ-
czesnej architektury. Jest to dzieło architekta, tra-
dycjonalisty, dla którego szkice ołówkiem są jesz-
cze istotne, a którego konkursowa wizja znalazła,
mimo wielu kontrowersji, więcej uznania niż prace
sześciu innych architektów. Budowla składa się
z kilku części, z których każda reprezentuje inną
funkcję; archiwum przypomina banana, a część wy-
stawowa zamknięta jest w prostopadłościanie, na-

tomiast wysoki przeszklony fragment środkowy
mieści biura, bibliotekę i centralny hall wejściowy.
W aranżacji wnętrza wykorzystano światło do two-
rzenia różnych sfer użytkowania, w obszarach któ-
rych dodatkowo materiał taki jak beton pełni także
rolę plastyczną. Kształt i kolor budynku są rozpo-
znawalne w panoramie miasta.

Kunsthal czyli pawilon wystawowy został zapro-
jektowany przez firmę architektury OMA (Office for
Metropolitan Architecture), pod kierunkiem Rema
Koolhaasa w latach1988–1992 i jest pierwszym jego
projektem rzeczywiście zrealizowanym. Na po-
wierzchni 3300 m2 w trzech halach wystawienniczych
i w dwóch galeriach organizowane są często zmie-
niające się różnorodne wystawy sztuki wizualnej,
wzornictwa, fotografii, architektury oraz kultur spoza
świata zachodniego. Poszczególne części budynku
wydają się być zestawione razem. Liczne rampy krzy-
żują się w przestrzeni całości. Kunsthal wzniesiony
na niewielkim zboczu, zlokalizowany został na skra-
ju Museumpark i służy nie tylko jako pawilon wysta-
wowy, ale również jako jego przestrzenne zamknię-
cie: ściana o wysokości sześciu metrów zamka park
na kształt bramy.

Kubuswoningen to zespół domów sześciennych
w pobliżu Oude Haven. Ten oryginalny pomysł ar-
chitekta Pieta Bloma powstał w latach 1970, a zreali-
zowany został w 1984 roku. Zespół jest prezentacją
alternatywnego sposobu mieszkania w domu o nie-
codziennym kształcie. Ideą, która kierowała architek-
tem było zaprojektowanie enklawy wsi w wielkim
mieście, bezpiecznej oazy, gdzie różne funkcje mogą
się z sukcesem przenikać. Każdy dom tego założenia
stanowić miał abstrakcyjne drzewo w kompleksie
w lasu. Poszczególne kostki w kształcie sześciokąta
są nachylone i podtrzymywane elementami konstruk-
cji słupowej. W kostkach są mieszkania trzypozio-
mowe. Niższy poziom w kształcie trójkąta zawiera
pokój dzienny.  W środku znajduje się obszar sypial-
ni oraz łazienka, natomiast na najwyższym poziomie,
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również o trójkątnym rzucie, jest dodatkowa sypial-
nia lub salon.

Jedną z najbardziej znaczących inwestycji w Rot-
terdamie jest zabudowa w rejonie Kop van Zuid.
W latach 60. doki portowe zaczęły tracić oryginalną
funkcję. Zaczęto przenosić je bliżej w kierunku mo-
rza. Tak powstawały rozległe tereny w centrum mia-
sta, puste, zaniedbane i wymagające uwagi. Począt-
kowo prace dotyczyły zasypywania małych basenów
portowych, na których tworzono nowe osiedla miesz-
kaniowe. Pierwszy duży kompleksowy projekt objął
Kop van Zuid i mostowe połączenia z centrum mia-
sta przez rzekę Maas. Program dotyczył dwóch miejsc
Spoorweghaven oraz Wilhelminapier. Ten drugi ob-
szar porównywany jest do Manhattanu na rzece
Maas.

Wilhelminapier był częścią portu, w którym zaj-
mowano się tylko handlem z Ameryką. Poszczegól-
ne przestrzenie magazynowe nosiły nazwy portów,
z których towary tam właśnie przechowywano. Sie-
dziba zarządu Headquorters Hollad – Americka Lijn
powstała na tym nabrzeżu już w 1901 roku [3]. Tuż
po II wojnie nabrzeże rozbudowano o dwa obiekty
dla tejże linii; pierwszy to terminal pasażerski wznie-
siony w latach 1946 – 1949 według projektu Brink-
mana, Van den Broeka i Bakemy [4], a drugi to trzy-
piętrowy budynek warsztatów, który powstał w latach
1950–1953 zgodnie z projektem Van den Broeka
i Bakemy. Większe kompleksowe zmiany nastąpiły
dopiero w 1987 roku, kiedy to powstał przełomowy
plan urbanistyczny Kop van Zuid Waterfront opra-
cowany przez Teun Koolhaas Associate TKA. Obej-
mował on budowę budynków o różnych funkcjach
o łącznej powierzchni ponad miliona metrów kwa-
dratowych. Kluczowym elementem stał się Erazmus
Bridge, który połączył szybkim systemem komuni-
kacyjnym nowy obszar inwestowania z resztą mia-

sta. Niezwykły projekt mostu autorstwa Van Berkel &
Bos, został zrealizowany w latach 1990–1996. Jego
sylwetka z charakterystycznie odgiętym pylonem
o wysokości 139 metrów, przypomina łabędzia. Po-
przez tę rozpoznawalną i specyficzną formę, stał się
znakiem tego kwartału, a funkcjonalnie dał początek
nowej przestrzeni miasta. Wkrótce teren ten zapełnił
się równie wyrazistymi dziełami architektonicznymi,
wśród których znajduje się Luxor Theatre autorstwa
Bolles+Wilson zrealizowany w latach 1996–2001 [5],
World Port Centre Normana Fostera z lat 1995–2000;
wieża mieszkalna Montevideo F. M. J. Houben (Me-
canoo Architecten)  z lat 1999–2005 [6] oraz TELE-
COM Office Building autorstwa Renzo Piano z lat
1997–2000.

Rotterdam przyciąga wiele międzynarodowych
firm, bo jest uważany za miasto najnowocześniejszej
architektury. Na kilku kilometrach kwadratowych w
centrum miasta oferowany jest kompletny przegląd
tego, co w XX wieku wykreowano w zakresie współ-
czesnej architektury. Każdy architekt, któremu tylko
taka szanse jest dana, pozostawia tam swój znak,
architekturę coraz to bardziej wymyślną, choć cza-
sami tylko kiczowatą „kratkę” jak Shiping &Transport
College wzniesiony w latach 2000–2005 autorstwa
Neutelings Riedijk [7] czy też szklaną wieżę z przy-
porami czyli do niedawna siedzibę Nationale Neder-
landen autorstwa A. Bonnemy z lat 1986–1991 [8].

Takie nagromadzenie znaków w tej przestrzeni,
skomasowanie indywidualizmu poszczególnych ar-
chitektów i ich chęci stworzenia dzieła architektonicz-
nego przyjmującego rolę symbolu w skali co naj-
mniej Holandii, z pewnością zasługuje na uwagę.
Tworzy się bowiem nowa przestrzeń, która jest sumą
najbardziej aktualnych dokonań architektonicznych
niezależnie od rzeczywistych wartości poszczegól-
nych jej elementów.
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PRZYPISY

[1] Zniszczona w czasie bombardowania w 1940 roku,
w 1986 roku fasada została zrekonstruowana w nowym miej-
scu, ale także w otoczenia XIX-wiecznej zabudowy.
[2] Cytat z: Tezy Konferencji Dzieło architektoniczne w Prze-
strzeni Współczesnego Miasta.
[3] Architekci: J. Muller, C. M. Droogleever Fortuyn, C. B.
van der Tak, 1901/1908/1919.
[4] Obecny pasażerski terminal, uprzednio był miejscem
przyjmowania statków linii Holland Amerika. Zbombardo-
wany w czasie wojny, podobnie jak całe nabrzeże Wilhelmi-
napier, został po wojnie odbudowany.
[5] Nowy teatr zastąpił stary, który mieścił się w centrum
miasta. W jego zewnętrznym wystroju, poprzez zastoso-
wane formy i materiały, architekci stworzyli kompozycję,
która przypomina w stylistyce o związkach z historią stat-
ków.

[6] Montevideo to najwyższy budynek mieszkalny w Holan-
dii, który wraz z literą „M” dominującą nad dachem budowli
152 metry. Obok 192 apartamentów, gmach mieści prze-
strzenie biurowe, sklepy, restauracje, kluby i tarasy.
[7] Budynek z okładziną elewacji w niebiesko – białą krat-
kę, przypomina peryskop. W poziomej, górnej części bu-
dynku znajduje się aula, z której roztacza się port i miasto.
W wystrój wnętrza zostało włączonych wiele elementów
odnoszących się do architektury okrętowej.
[8] Przez wiele dekad dzielnica Wenna położona w pobliżu
dworca kolejowego była obszarem zaniedbanym. W ostat-
nich latach zaczęto wznosić tam wysokie budynki biurowe,
które nadały temu miejscu charakteru metropolitalnego.
Najwyższy z nich 151 metrowy, należał do towarzystwa
ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden. Jest to najwyż-
sza budowla Holandii.
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Janusz Barnaś*

Urbanizacja towarzyszy rozwojowi cywilizacji, zaś
jej rozwój jest miarą postępu cywilizacyjnego. Prze-
strzeń publiczna, na którą składa się układ ulic, par-
ków i placów stanowi zapis tożsamości miasta –
swoisty kod genetyczny. Przestrzeni tej towarzyszą
obiekty użyteczności publicznej pełniące nie tylko
ważną rolę w strukturze miasta ze względu na swoje
funkcje, ale będące również istotnymi elementami
kompozycji przestrzennej układu urbanistycznego. Są
to często wybitne dzieła architektury wyznaczające

granice przestrzeni publicznej zarówno na planie
miasta, jak i w jego przestrzeni, identyfikujące ją,
kształtujące jej charakter i nadające często całemu
miastu rozpoznawalną sylwetę.

Tak było w wiekach przeszłych i według tych zasad
powstawały i rozwijały się miasta. Podział na strefy i
przestrzenie prywatne i publiczne widać już wyraźnie
na planie miast greckich i rzymskich. Przestrzenie pu-
bliczne w obrębie forum były poddane świadomym
działaniom estetycznym kształtującym ich charakter.

PRZESTRZENIE  I  OBIEKTY  PUBLICZNE

PUBLIC  SPACES  AND  BUILDINGS

Przestrzeń publiczna miasta, na którą składa się układ ulic, parków i placów stanowi zapis tożsamości
miasta – jego swoisty genom. Przestrzeni tej towarzyszą obiekty użyteczności publicznej pełniące nie tylko
ważną rolę w strukturze miasta ze względu na swoje funkcje, ale będące również istotnymi elementami
kompozycji przestrzennej układu urbanistycznego – znakami w jego przestrzeni. Są to często wybitne dzieła
architektury wyznaczające granice przestrzeni publicznej miasta w jego przestrzeni, kształtujące jej charak-
ter i nadające całemu miastu rozpoznawalną sylwetę.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, obiekty użyteczności publicznej

The public space of a city – composed of a web of street, parks and plazas is an indicato of the personality
of that city. This space is accompanied by public service buildings that play an important role in the structure
of the city due to their function as well as being vital element of the composition of the urban space. They are
often great works of architecture that signal the borders of public space within the city, shaping its character
and giving the city a recognizable silhouette.

Keywords: public space, public buildings

* Barnaś Janusz, dr inż. arch., Politechnika Krakowskia, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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1. Panorama San Gimignano (fotografia ze zbiorów autora)   2. Panorama Tel Awiwu  (fotografia ze zbiorów arch. Roland
Chrobak)
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Również obiekty wznoszone w tych strefach podlega-
ły kanonom estetycznym. Proporcje, które regulują
poszczególne wymiary świątyń greckich, odległości
pomiędzy kolumnami lub proporcje pomiędzy różny-
mi częściami elewacji są takie same jak proporcje,
które regulują interwały muzyczne. Idea zastosowa-
nia arytmetycznej koncepcji liczby do geometryczno-
przestrzennej koncepcji proporcji odległości pomię-
dzy różnymi punktami jest pitagorejska i opiera się na
tetraktysie i jego konstrukcji [1].

Przestrzenie publiczne wraz obiektami użyteczno-
ści publicznej sakralizujące przestrzeń miasta wyma-
gają kontekstu profanum [2]. Na podstawie badań
i obserwacji nie tylko tkanki miejskiej historycznej ale
i tej współcześnie powstającej i ulegającej ciągłym
przemianom w nawiązaniu do zmieniających sie po-
trzeb funkcjonalnych i estetycznych można stwierdzić,
że forma organizmu miejskiego miasta nie poddaje
się obiektywizacji przestrzennej. Kreatorami zmian są
zarówno profesjonalni twórcy przestrzeni jak i sami
mieszkańcy miasta. Przykładem mobilności struktury
miasta jest jakże częsta zamiana wypełnień części jego
struktury inną niż pierwotna tkanką architektoniczną
[3]. Mobilność ta w czasach nam współczesnych na-
biera niesłychanego przyspieszenia.

Obserwujemy oderwanie się lokalizacji obiektów
użyteczności publicznej od tradycyjnie im towarzy-
szących zespołów przestrzeni publicznych i ich wy-

odrębnienie się z tego wydawałoby się naturalnego
otoczenia. Narastają tendencje w projektowaniu, któ-
rych konsekwencją jest nadawanie bardzo wyrazi-
stych cech przestrzennych i znaczeniowych obiek-
tom dotąd tradycyjnie będącym wypełnieniem tkanki
miasta – dotychczas anonimowym – obiektom miesz-
kalnym, zaczynającym odgrywać rolę elementów
o zdecydowanym oddziaływaniu w strukturze i syl-
wecie miasta. Historia urbanistyki zna co prawda już
takie przypadki ale były one odosobnione [4]. Wska-
zują na tę tendencję zarówno zrealizowane przykła-
dy wież mieszkalnych jak i będące w fazie projekto-
wania i przygotowania do realizacji zamierzenia
inwestycyjne wychodzące spod ręki znanych i uzna-
nych kreatorów architektury [5]. Są to obiekty epatu-
jące fantazyjnymi i ekspresyjnymi formami, a tak-
że zastosowanymi materiałami wykończeniowymi
o fakturach i kolorach noszących znamiona prestiżu,
a czasem i świadomej prowokacji. Budowle te stają
się mocnymi akcentami w panoramie i sylwecie mia-
sta. Formy architektoniczne stają się znakami o zna-
czeniu niezależnym od ich funkcji. Forma była kie-
dyś tożsama z funkcją budynku.

Obecnie zdaje się ona nieść inne przesłania wy-
nikające bardziej ze spełnienia oczekiwań inwesto-
rów sprzecznych częstokroć z oczywistą i obowiązu-
jącą dotychczas zasadą spójności formy obiektu
zbudowanego z jego otoczeniem.

PRZYPISY

[1] U. Eco, (red.), Historia piękna, Dom Wydawniczy Rebis
sp. z o.o., Poznań 2005, s. 61.
[2] Cz. Bielecki, Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny,
Warszawa 1996, s. 51.

[3] Zamiana terenów średniowiecznych fortyfikacji miejskich
miast europejskich na tereny zielone, np. Wiedeń, Kraków,
Münster.
[4] Wieże mieszkalne – San Gimignano.
[5] Wieże mieszkalne autorstwa Herzog de Meuron.
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Anna Bazan-Krzywoszańska*

Marta Skiba**

NIECZYTELNY ZNAK MIEJSCA – ŚWIEBODZIN STUDIUM PRZY-
PADKU

UNREADABLE SIGN OF PLACE – STUDY CASE OF ŚWIEBODZIN

W Świebodzinie – miejscowości w województwie lubuskim, położonej bezpośrednio przy trasie S3 kierunek
Zielona Góra–Gorzów Wielkopolski, w pobliżu dużego osiedla wybudowano kościół, pretendujący do miana
bazyliki, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstaje monumentalny pomnik Chrystusa. Prawdopodobnie
ten pomnik stanie się rozpoznawalnym znakiem przestrzeni Świebodzina, choć na razie, w przeprowadzo-
nych badaniach ankietowych mieszkańcy pomnika nie zauważali. Prowadzone cyklicznie badania być może
umożliwią poznanie procesu „rodzenia się” znaku w przestrzeni i stopnia identyfikowania się z nim miesz-
kańców.

Słowa kluczowe: elementy urbanistyczne, znak przestrzeni

Into Świebodzin – in vojvodeship lubuskie, at route S3 direction Zielona Góra-Gorzów Wielkopolski, had
build church near big housing estate, pretending to name of basilica, nerly monument of Christ. Probably,
this monument becoming recognizable sign place of Świebodzin, though as yet inhabitants did not remark
of monuments in questionnaire research. Perhaps, cyclically research will enable knowledge of process
„birth” sign in area and degrees of identifying with inhabitants.

Keywords: urban elements, sign of space

* Bazan-Krzywoszańska Anna, mgr inż., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Bu-
downictwa.
** Skiba Marta, dr inż. arch., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Budownictwa.

Motto: Można powiedzieć iż „symbol miejsca
oraz społeczności lokalnej, stanowi naturalne

dopełnienie i zarazem continuum ojczyzny wielkiej,
ideologicznej”

Marek S. Szczepański

Wstęp
Współczesne miasta, o tradycyjnym układzie cen-

trum, rozrastając się obrastają nowymi układami ko-
munikacyjnymi, a w strefach peryferyjnych najczę-
ściej nowymi strukturami przestrzennymi służącymi
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Duże osie-
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dla mieszkaniowe wyposaża się w centra handlowo-
usługowe, rekreacyjne i edukacyjne. Nowe układy,
najczęściej bezkształtne, stanowią wypadkową ceny
sprzedaży metra kwadratowego gruntu i chęci za-
pewnienia dogodnej obsługi mieszkańców w zakre-
sie komunikacyjnym W nowo realizowanych prze-
strzeniach występuje największe zapotrzebowanie na
obiekty związane z kulturą czy religią, zdominowane
przez infrastrukturę związaną z ruchem samochodo-
wym. Wyróżnia je najczęściej nieprzemyślana defi-
nicja miejsca, brak granic i czytelnej symboliki uła-
twiającej swobodne poruszanie się w obszarze zur-
banizowanym. Wszystkie te elementy nie sprzyjają
czytelności kompozycji układów miejskich, nie uła-
twiają również orientacji w przestrzeni, nie rodzą
związków emocjonalnych, poczucia ładu i tożsamo-
ści z miejscem.

Znak przestrzeni
Znaki przestrzeni najczęściej wyodrębniane są

jako cechy szczególne, które stanowią punkty od-
niesienia. Stanowią także podstawę indywidualnego
zapamiętywania i jako takie posiadają własne konota-
cje kulturowe. Łatwy do wyodrębnienia znak przestrze-
ni angażuje uwagę obserwatora, przezwyciężając na-
turalną skłonność umysłu ludzkiego do redukowania
nadmiaru bodźców.

Dzięki znakom przestrzeni, które potrafią rozbu-
dzać emocje, postrzegana przez nas przestrzeń jest
rozpoznawalna i zapamiętywana. Dzięki znakom prze-
strzeni człowiek posiada również zdolność porusza-
nia się i orientacji w przestrzeni.

Mieszkańcy większości dzisiejszych osiedli w nie-
wielkim stopniu identyfikują się ze swoimi blokowiska-
mi, pozbawionymi wartości symbolicznych i treści kul-
turowych,  często niedostatecznie zróżnicowanymi.
Genius loci, który jest najważniejszym elementem skła-
dowym ojczyzny prywatnej został z blokowisk-sypialni
wyrugowany. A przecież to właśnie wskazane przestrze-
nie, zgodnie z podręcznikami urbanistyki, miały służyć

„oswajaniu” miejsca, poprzez tworzenie jego historii,
nobilitowanie ojczyzny prywatnej i – przez to – wartości
regionalnych, czasem nawet ich mitologizowanie.

Świebodzin
W Świebodzinie – miejscowości w województwie

lubuskim, położonej bezpośrednio przy trasie S3 kie-
runek Zielona Góra–Gorzów Wielkopolski, w odle-
głości 44 km, na północ, od Zielonej Góry, w pobliżu
dużego osiedla wybudowano kościół, pretendujący
do miana bazyliki, a w jego bezpośrednim sąsiedz-
twie powstaje monumentalny pomnik Chrystusa.
Prawdopodobnie ten pomnik stanie się rozpoznawal-
nym znakiem przestrzeni Świebodzina.

Pomnik będzie nie tyle duży, co ogromny… Doce-
lowa wysokość realizowanej inwestycji zakładana jest
na ponad 30 metrów, co sprawi, że pomnik, mający
lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajo-
wej nr 3 będzie widoczny z odległości kilku kilome-
trów, stanowiąc niewątpliwie dominantę w perspekty-
wie miasta. Dwa lata trwało usypywanie 16 metrowego
kopca, na nim umieszczona zostanie postać Chrystu-
sa. Figura skierowana twarzą w stronę miasta, niewąt-
pliwie widoczna będzie także z drogi krajowej Poznań–
Świecko, dominując nad sylwetą miasta. Pomnik po
zakończeniu jego realizacji będzie wyższy od posągu
Jezusa w Rio de Janeiro, co oznacza, iż miasto Świe-
bodzin będzie mogło pochwalić się najwyższym po-
mnikiem Chrystusa na świecie.

Nad zatoką w Rio de Janeiro figura Chrystusa
z rozłożonymi szeroko ramionami ustawiona na trud-
no dostępnej skale, nad zatoką, stała się symbolem
miasta. Okrzyknięta jednym z cudów świata przycią-
ga tłumy turystów.

Badanie opinii mieszkańców
Miasto w mentalności mieszkańców najczęściej

kojarzone jest z wyglądem charakterystycznych
obiektów architektonicznych oraz układem wnętrz
i przestrzeni urbanistycznych, a także z warunkami



234

1. Świebodzin z pomnikiem Chrystusa w koronie / Świebodzin and statue of Christ with crown;   2. Górujący nad Rio de
Janeiro pomnik Chrystusa / Statue of Christ over Rio de Janeiro
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gospodarczymi i administracyjnymi, w których uczest-
niczą mieszkańcy. Inne cechy, takie jak walory histo-
ryczne, polityczne czy symboliczne schodzą na plan
dalszy – będąc tylko jego dopełnieniem.

Zaskakująco przedstawiają się badania preferen-
cji przeprowadzone wśród mieszkańców Świebodzi-
na, wykonane przy okazji pracy nad zmianą studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego [1]. W trakcie badań ankietowych (czer-
wiec 2008), kopiec pomnika Chrystusa miał już 16
metrów wysokości a postument kolejne 10 metrów,
zatem trudno powiedzieć, że był niewidoczny; po-
nadto trwała burzliwa dyskusja w mediach lokalnych
na jego temat. W przeprowadzonych ankietach
mieszkańcy pomnika nie zauważali. W wypowie-
dziach odnieśli się do niego dwukrotnie – co stanowi
1,5% wszystkich ankiet, raz pozytywnie – proponu-
jąc dofinansowanie budowy, raz negatywnie – pro-
ponując jego zburzenie. Wydawało by się, że miesz-
kańcy Świebodzina wymieniali w badaniach, dużo
mniej zauważalne elementy, jak na przykład: nowa
posadzka, na rynku wokół ratusza, ułożona ze zbyt
małych elementów – ok. 5% ankiet, czy też zbyt duża
liczba ptaków w parku Chopina brudzących i powo-
dujących niedogodności – ok. 16%.

Respondenci doskonale znali tę część miasta,
w której pomnik powstaje, bo bardzo często odnosili
się do pobliskiego osiedla. Za jedno z najładniejszych
miejsc w Świebodzinie uznali plac zabaw na tym osie-
dlu (ponad 30% ankiet). Plac zabaw jest nowy i są-
siaduje z kościołem, naprzeciwko którego, przy dro-
dze wylotowej na Zieloną Górę powstaje ów pomnik.
Zwolenników urody osiedla było o 5% więcej niż jego
przeciwników (ok. 14%), na co wpływ może mieć
przede wszystkim jego skala (jest to największe
w Świebodzinie osiedle mieszkaniowe). Jest to osie-

dle najczęściej wymieniane jako preferowane do za-
mieszkania.

Wnioski
Ważnym czynnikiem determinującym postrzega-

nie, wartościowanie przestrzeni miejskiej, jak i do-
strzeganie poszczególnych elementów architektury
jest zasób pamięci, wiedzy i wartości estetycznym
nabywanych w procesie edukacji, choć zależnych
on niewątpliwie od sytuacji i samopoczucia odbior-
cy. Często problemem utrudniającym percepcję
i szerszą akceptację jest trudność wynikająca z prze-
łamywania przyzwyczajeń, tradycyjnych poglądów
i zrutynizowanych opinii.

Być może jest za wcześnie, aby mieszkańcy Świe-
bodzina zauważyli pomnik Chrystusa, jako znak prze-
strzeni i aby zafunkcjonował on jako symbol miej-
sca. Być może mieszkańcy czekają na ostateczną
formę pomnika i wtedy stanie się on zauważalny.
Niemniej zaskakuje fakt, że obecnie tak duża forma
(pomimo nie zakończenia budowy – ponad 20 me-
trów wysokości) i budowana od tak dawna (pozwo-
lenie na budowę w 2001 roku) nie została przez
mieszkańców dostrzeżona w badaniach preferencji.

Innym wyjaśnieniem wyników ankiety przeprowa-
dzonej wśród mieszkańców Świebodzina mogłoby
być stwierdzenie, iż o elementach kultu religijnego,
a za taki niewątpliwie uznać należy pomnik Chrystu-
sa w Świebodzinie, się nie debatuje. Elementów kul-
tu religijnego nie rozpatruje się w kategoriach archi-
tektury, wnętrz czy dominant czy znaków przestrzeni.
Nawet jeżeli, tak jak w opisanym przypadku, prze-
wartościowują i dominują nad krajobrazem miasta.

Prowadzone cyklicznie badania być może umożli-
wią poznanie procesu „rodzenia się” znaku przestrze-
ni i stopnia identyfikowania się z nim mieszkańców.
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PRZYPISY

[1] Badania preferencji mieszkańców Świebodzina przepro-
wadzone zostały na podstawie ankiety 150 respondentów,
zorganizowanej dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmi-
ny Świebodzin, realizowanej przez autorki artykułu.
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CZY MIASTA

ARCHITECTURE OF GARDEN AS AN ELEMENT OF CREATING
CITY’S CULTURE

Przez ostatnie 30 lat architektura krajobrazu rozwijała się bardzo dynamicznie i osiągnęła wysoki poziom
ekspresji architektoniczno-urbanistycznej. Możemy obserwować wiele przykładów architektury parkowej,
która ma duży wpływ na wygląd i tożsamość kulturową współczesnego miasta. Autorka prezentuje pięć
rodzajów współczesnej architektury ogrodowej:

1. Architektura pawilonowa
2. „Przedmiot” architektoniczny
3. Architektura morfologii terenu
4. Architektura poprzemysłowa
5. Instalacja przestrzenna

Słowa kluczowe: współczesna architektura krajobrazu, architektura ogrodowa, współczesne parki miejskie

During the last thirty years landscape architecture achieved a hight level of development. We can observe
many kinds of new garden’s buildings which have influence on the image of contemporary city. The author
presents five different kinds of contemporary garden’s architecture:

1. Pavilon architecture
2. Architectonical „object”
3. Architecture of terrain morphology
4. Postindustrial architecture
5. Space installation
The urban parks and gardens are very special areas in contemporary cities and they are very important

for cultural identity of these cities.

Keywords: contemporary landscape architecture, architecture of garden, contemporary urban parks

* Bieske-Matejak Alicja, dr inż. arch. krajobrazu, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Zakład Urbanistyki i Plano-
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Współczesna architektura krajobrazu, tereny zie-
leni i ich wyposażenie, parki i ogrody, a także zieleń
towarzysząca różnym innym funkcjonalnie obszarom
stanowi istotny element tkanki miejskiej. Tereny ta-
kie oferują nie tylko poprawę biologicznych warun-
ków życia dla mieszkańców miast, ale również tworzą
istotne wartości w przestrzeni kulturowej obszarów
miejskich.

Dynamiczny rozwój architektury krajobrazu w cią-
gu ostatnich trzydziestu lat w Europie i na świecie
zaowocował nową jakością w rozumieniu tej dyscy-
pliny jako równoprawnej w budowaniu przestrzeni
i tożsamości miasta.

Nawiązując do pojęcia „dzieła architektoniczne-
go” jako tematu przewodniego tej konferencji wyod-
rębniam architekturę parkową jako specyficzną for-
mę tego dzieła współtworzącą miasto. Należałoby tu
mówić szerzej o architekturze ogrodowej dystansu-
jąc się tym samym od specyficznego typu obszaru,
jakim jest park miejski stanowiący na ogół dużą jed-
nostkę terytorialną będącą spójną całością w struk-
turze miasta.

W sferze moich zainteresowań jest tutaj budowla
lub tzw. „przedmiot” architektoniczny, który często

klasyczną budowlą nie jest, a w każdym razie nie
pełni typowych funkcji budynku. Najogólniej można
by powiedzieć, że chodzi tu o wyposażenie architek-
toniczne terenów otwartych, a zwłaszcza parków
i ogrodów, ale też ulic, pasaży pieszych, ciągów zie-
leni, otoczenia miejskich cieków i zbiorników wod-
nych oraz terenów zieleni osiedlowej. Przedmiotem
rozważań nie są jednak drobne urządzenia architek-
toniczne, które występują praktycznie w każdym za-
projektowanym terenie zieleni, ale wyraziste budow-
le zajmujące znaczne powierzchnie o charakterze
dominanty przestrzennej. Jak już wspomniałam nie
są to obiekty mające zawsze charakter typowych
budynków. Mówiąc o dziele architektury parkowej
należy tu również zaznaczyć, że nie chodzi tu rów-
nież o dzieło architektury krajobrazu rozumianego
jako plan, założenie ogrodowe, choć jak to zobaczy-
my w dalszych rozważaniach dzieło planistyczne jest
czasem trudne do oddzielenia od dzieła architekto-
nicznego, co ma miejsce w przypadku wielu rozwią-
zań ogrodowych.

W toku studiów nad współczesną architekturą
krajobrazu wyodrębniłam pięć typów architektury par-
kowej czy też szerzej ogrodowej manifestującej się
w wielu formach i wariacjach we współczesnych te-
renach zieleni:

1. Architektura pawilonowa – il. 1
2. „Przedmiot” architektoniczny – il. 2
3. Architektura morfologii terenu – il. 3, 4
4. Architektura poprzemysłowa – il. 5, 6
5. Instalacja przestrzenna – il. 7

Architektura pawilonowa – nowe oblicze pawilonu
ogrodowego

Pawilony ogrodowe to najbardziej tradycyjny typ
architektury ogrodowej. Są to lekkie budynki, często
przeszklone, przypominające cieplarnie lub będące
nimi jak wielkie ogrody zimowe o monumentalnej skali
w parku Andre Citroen. W historycznych ogrodach
były to palmiarnie, oranżerie, kolekcje roślin egzo-

1. Architektura pawilonowa – MFO–Park , Zurych 2002r /
Pavilon architecture – MFO–Park , Zurych 2002
2. „Przedmiot” architektoniczny – miasto-ogród, Schwabing
/ Monachium, 2002 r. / Architectonical “object”– garden city,
Schwabing / Monachium, 2002
3. Architektura morfologii terenu – park na nabrzeżu porto-
wym, Jokohama, 1999 r. / Architecture of terrain morpholo-
gy – Portside Park, Jokohama, 1999
4. Architektura morfologii terenu – Platz der Einheit, Pocz-
dam / Architecture of terrain morphology –  Platz der Einheit,
Poczdam
5, 6. Architektura poprzemysłowa – Park krajobrazowy, Du-
isburg-Nord, Germany, 1991–1999 / Postindustrial architec-
ture – Landscape Park, Duisburg-Nord, Germany, 1991–1999
7. Instalacja przestrzenna – K-Muzeum/Fiber Wave, Tokyo,
1995 r. / Space installation – supple structures , K-Muzeum/
Fiber Wave, Tokyo, 1995
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tycznych, dziś pełnią one na ogół dodatkowe funk-
cje jak gastronomiczna, wystawiennicza czy też służą
jako przestrzeń do organizowania imprez. Częstym
motywem chętnie wykorzystywanym zarówno w mi-
nionych wiekach, jak i obecnie jest architektura pa-
wilonowa o rodowodzie dalekowschodnim, np. her-
baciarnie nawiązujące do tradycji japońskiej czy też
motyw pagody chińskiej, której europejskim pierwo-
wzorem była słynna pagoda Chambersa w Kew Gar-
dens. Mówiąc o ogrodowej architekturze pawilono-
wej należałoby tu wspomnieć całą bogatą tradycję
budowli historycznych: klasycyzujących, baroko-
wych, wielowątkowych stylizacjach pawilonów ogro-
dów krajobrazowych i z dalszych epok, choćby okre-
su modernizmu czy art deco, których echa spotykamy
we współczesnych realizacjach.

Prezentowany na il. 1 obiekt to położony w pół-
nocnej części Zurychu nowy obszar zieleni MFO –
Park (Thiel Schroeder, praca zbiorowa BDLA,
2003),jeden z czterech parków publicznych w linear-
nym systemie zieleni miejskiej. Grupa planistów Bur-
chartdt + Partner Architekten i Raderschall Landscha-
ftarchitekten zaprojektowała na terenie opuszczonej
fabryki o powierzchni jednego hektara ( wcześniej
miejsce to było niedostępne dla publiczności ) teren
rekreacji w zieleni transformując go w publiczny tzw.
park house przeznaczony do różnego rodzaju ak-
tywności rozrywkowej jak koncerty, kino plenerowe
oraz gry i zabawy. Obszar składa się z dwóch czę-
ści: placu frontowego przypominającego dawną ago-
rę i okazałego szklanego budynku. Ta ażurowa, prze-
źroczysta konstrukcja zwana „Zieloną Operą” ma
wymiary 100 na 34m w rzucie poziomym i 17 m wy-
sokości. Przypomina ona „hybrydową strukturę stwo-
rzoną z natury i architektury” (Udo Weilacher). Bu-
dowla ta jest na tyle duża, że wchodzi w przestrzenny
dialog z otaczającymi budynkami tworząc nową po-
etykę miejsca. Redefiniując charakter dzielnicy wpro-
wadza nową jakość w zastaną tkankę miejską. Kon-
tynuacją tego specyficznego parku w architekturze

jest zieleń agory składająca się z wertykalnych słu-
pów porośniętych zielenią i regularnych pasów strzy-
żonych żywopłotów. Przykład tego obiektu jest do-
wodem na to, jak architektura parkowa twórczo
wpisuje się w strukturę miasta stanowiąc równopraw-
ny jego składnik, a nawet pełni rolę dominanty prze-
strzennej.

„Przedmiot architektoniczny” jako identyfikator
przestrzeni

Ten typ architektury parkowej charakteryzuje się
szczególnym oderwaniem od typowej funkcji użyt-
kowej architektury, jaką jest tworzenie schronienia
dla człowieka i jego wielorakich aktywności. „Przed-
miotem architektonicznym” nazwałam wszelkiego ro-
dzaju budowle mające wyrazistą konstrukcję bardzo
widoczną w przestrzeni bez przypisanych z góry funk-
cji utylitarnych.. Obiekty te pełnią rolę identyfikatora
przestrzeni tak jak ma to miejsce w La Villette, gdzie
system czerwonych „folies” autorstwa Bernarda Tchu-
mi – różnorodnych budowli o wymiarach zbliżonych
do kubika 10x10x10 metrów definiuje całą przestrzeń
parku. Większość z tych konstrukcji nie pełni funkcji
użytkowych, nie oferuje pomieszczeń dla różnego
rodzaju działań ludzkich. Budowle te są rodzajem
zdarzenia przestrzennego, „dziania” się architektury
w przestrzeni parku czy ogrodu bez żadnego prak-
tycznego powodu, bo ich funkcja jest czysto kulturo-
twórcza. Są one elementem tworzącym miasto
w szczególnej jego tkance jaką jest teren zieleni uwol-
niony od typowego dla miast konfliktu przestrzeni,
gdzie małe fragmenty obszaru muszą zadowalać
wielu użytkowników w ich podstawowych potrzebach
życiowych. Przestrzeń ogrodu oferuje inny typ bycia
w mieście i pozwala na luksus nieużyteczności, gdzie
czysta kreacja jest uprawniona i stwarza nową rela-
cje człowieka z przestrzenią miasta.

„Przedmiotem” architektonicznym nazwałabym
również budowle w innym znanym parku paryskim
Andre Citroen (Bieske-Matejak, 2003), gdzie wzdłuż
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kanału okalającego główny korpus parku posado-
wiony jest ciąg konstrukcji przypominających gra-
nitowe ambony, na które można wejść i na tym ich
funkcja użytkowa się kończy. Są one silnym akcen-
tem architektonicznym, nadającym rytm przestrzeni
parku i nawiązującym do poetyki miasta zabudowa-
nego.

Innym przykładem architektury parkowej rozumia-
nej jako „przedmiot” architektoniczny są konstrukcje
podporowe i trejażowe w ogrodach Hal Paryskich
(Bieske-Matejak 2003). Porośnięte zielenią tworzą one
system pierzei i bram dochodzących nawet do 14
metrów wysokości, a ich zadaniem jest stworzyć
ogród, który nie jest zaprzeczeniem miasta, ale jego
kontynuacją.

Częstym motywem we współczesnych parkach
jest rodzaj wspomnianej ogrodowej bramy czy też
monumentalnych wrót o formie nawiązującej do łuku
triumfalnego. Wiele takich konstrukcji tworzących
zwarty ciąg i rytm wzdłuż liniowego układu parku-
ogrodu znajdujemy w nowym kompleksie mieszka-
niowo biurowym miasta – ogrodu Schwabing koło
Monachium (il. 2) zaprojektowanym przez biuro Ra-
iner Schmidt Landschaftarchitekten w 2002 r. (Thiel
Schroeder, praca zbiorowa BDLA, 2003). Wysokie
konstrukcje utrzymane w bardzo powściągliwej styli-
styce oferujące najprostsze formy znaczą teren
wzdłuż głównego ciągu zieleni stanowiącego oś ca-
łego założenia kompleksu. Układ ten tworzy silną
dominantę przestrzenną publicznej przestrzeni tego
obszaru i jest rodzajem kodu przestrzennego wyzna-
czającego układ ogrodów tematycznych. Jeden
z takich ogrodów – ogród leśny przekryty lekką ale
wyrazistą konstrukcją widzimy na il. 1. Charaktery-
stycznym elementem tego parku jest również sys-
tem niskich konstrukcji pokrytych roślinnością o for-
mie nieregularnych obłych brył nawiązujących do
krajobrazu górzystego pomiędzy Alpami a Mona-
chium. Mogą one być zaliczone do opisanej niżej
„architektury morfologii terenu”. Niestety ze względu

na szczupłość miejsca w niniejszej publikacji nie są
one prezentowane na ilustracjach. Te dwa rodza-
je„utworów” budowlanych – system liniowo usta-
wionych bram konstrukcji i kontrastujących z nimi
organicznych brył określa charakter tego miejsca na-
wiązując do odwiecznego dialogu miasta z naturą.

Architektura morfologii terenu
Architektura ogrodów i parków manifestuje się nie

tylko w postaci wyodrębnionych obiektów czy też
budynków, które służą konkretnym celom lub tworzą
jedynie przestrzeń projektowanego obszaru, ale może
być elementem kształtującym morfologię ogrodu.
Obserwujemy w nowo projektowanych terenach zie-
leni przestrzenie zabudowane, które zajmują duże
powierzchnie, ale nie są budynkami ani też budow-
lami sensu stricte. Są rodzajem zagospodarowania
terenu. Ingerencja budowlana w strukturę powierzchni
terenu zieleni jest często tak duża, że trudno nie za-
uważyć, iż chodzi tu o architekturę, która całkowicie
przeobraża oblicze projektowanej przestrzeni. Skraj-
nym tego przykładem, gdzie teren w swej pierwotnej
postaci w ogóle nie występuje są ogrody na dachach.
Konstrukcja architektoniczna stwarza możliwość
dowolnego modelowania powierzchni ogrodu, jego
tektoniki tworząc zaskakujące rozwiązania przestrzen-
ne. Użytkownik pozostając ciągle w plenerze, w świe-
cie roślin obcuje z architekturą o często wyrafino-
wanych formach uzyskanych dzięki użyciu wielu
nowoczesnych technik konstrukcyjnych i myśli kon-
cepcyjnej współczesnej architektury. Odwołując się
po raz wtóry do wspomnianych wyżej znanych par-
ków paryskich możemy przywołać przykład ogrodu
białego i czarnego w parku Andre Citroen, silnie za-
głębionych w terenie, o rozrzeźbionej budowie tara-
sowej czy też ogrody seryjne (Bieske-Matejak A.,
2003). Dobrym przykładem jest również park La Vil-
lette, gdzie zróżnicowanie terenu za pomocą silnych
konstrukcji, często o zawiłej formie, jest bardzo dale-
ko posunięte. Ogród bambusowy ma skomplikowaną



242

konstrukcję terenu dzięki zagłębieniom sięgającym
5 metrów oraz zróżnicowaniu terenu uzyskanemu za
pomocą ramp, mostków, murów oporowych.

Dobrą ilustracją architektury morfologii terenu jest
japoński park na nabrzeżu portowym w Jokohamie –
Portsidepark (il. 3) autorstwa Hiroki Hasegawa / Stu-
dio on Site, z 1999 r. (Amidon J., 2005). W modelo-
waniu terenu parku położonego na styku rozwijają-
cego się miasta i oceanu zastosowano motyw fali
uzyskanej poprzez konstrukcje pokryte trawnikiem.
Sfalowany teren przecinają proste linie chodników
wiążące park z miastem. Innym przykładem jest Platz
der Einheit w Poczdamie (il. 4) zaprojektowany przez
biuro WESERPartner (Baumeister N., 2006). Całe
założenie placu opiera się na ingerencji w tektonikę
terenu za pomocą architektury. Operowanie płasz-
czyzną trawników łagodnie opadających ku miastu
i prostymi wcięciami w teren stanowi o oryginalności
i prostocie koncepcji. Poza tym uszanowano kla-
syczną planistykę stosowaną w tego rodzaju skwe-
rach: komunikacja piesza oparta na dwóch przeci-
nających się centralnie przekątnych, przestrzeń
otwarta dzięki zastosowaniu rozległych płaszczyzn
trawników i pierzeje placu silnie zaznaczone przez
regularne obsadzenia szpalerami drzew. O nowocze-
sności tego tradycyjnego rozwiązania decyduje wła-
śnie ingerencja architektury w morfologię terenu. Jest
to współczesna interpretacja historycznego planu za-
projektowanego według XIX-wiecznych wzorców
przez Petera Josepha Lenee.

Liryczna strona architektury poprzemysłowej
Powszechnie dziś stosowane adaptacje obiektów

poprzemysłowych do różnych celów, na ogół rekre-
acyjnych, rozrywkowo-handlowych i kulturalnych
znalazło swe odbicie również w architekturze parko-
wej. Projektanci takich przestrzeni wykazują wielki
szacunek dla zastanej substancji architektonicznej,
wykorzystując jej historyczną poetykę i swoisty liryzm
opuszczonych obiektów, w których niegdyś toczyło

się wartkie życie gospodarcze i przemysłowe. Taka
postawa sprzyja włączeniu języka technologii i cywi-
lizacji do kodu współczesnej architektury i urbanisty-
ki nadających im nowe znaczenia. Oswajanie i ak-
ceptacja technologii i cywilizacji jest cechą epoki
postindustrialnej, co wyraźnie zaznacza się w posta-
wie wobec architektury poprzemysłowej.

Przytoczone na ilustracjach dwa przykłady archi-
tektury poprzemysłowej to wyposażenie 280 hekta-
rowego parku krajobrazowego w Duisburgu–Nord
w Niemczech zrealizowanego w latach 1991–1999
na terenie dawnej fabryki (Cortesi I., 2000). Projek-
tant Peter Latz wykorzystuje metaforę ruiny. Park jest
miejscem stawania się, przeistaczania w dynamicz-
nym procesie transformacji, „naturalizacji” struktur
przemysłowych. Czas dany naturze zmienia deka-
dencki pejzaż poprzemysłowy w malowniczą dome-
nę przyrody. Zasoby terenu pofabrycznego, zarów-
no architektura, jak i instalacje, drogi nasypy, a także
produkty wytwarzane w fabryce zostały poddane
swoistemu recyclingowi. Wszystko zostało zachowa-
ne, ale w formie przeobrażonej, nadającej nowe zna-
czenie przedmiotom, obiektom i terenowi. Nawet
zniszczona gleba poddana została rekultywacji lub
pozostawiona do zasiedlenia przez spontaniczną ro-
ślinność dobrze zaadaptowaną do charakteru zde-
gradowanego środowiska przyrodniczego. Wśród
licznych obiektów architektury poprzemysłowej znaj-
dujemy tu strukturę pofabryczną (il. 5) wspartą o rurę
z metalu wyprodukowaną pierwotnie w tej fabryce
i obecnie zainstalowaną w miejscu swojego powsta-
nia jako „pomnik” minionego czasu, znak pamięci
o miejscu. Inną formą o nowych funkcjach jest jedna
z wież – kominów przemysłowych dawnej fabryki
(il. 6), służąca dzisiaj jako ścianka do wspinaczki.

Tendencja do zachowywania i poszanowania daw-
nej substancji materialnej nowo projektowanych te-
renów jest podyktowana potrzebą uzyskania ciągło-
ści kulturowej miejsca nawet wtedy, gdy substancja
ta nie stanowi wysokiej klasy zabytku. Przykładem
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takiego podejścia jest park de Bercy w Paryżu (Bie-
ske-Matejak, 2003), gdzie z wielkim pietyzmem za-
chowano ślady dawnej działalności gospodarczej.
Doświadczenia lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku, kiedy pochopnie zniszczono
wiele cennych obiektów stawiając na nowe inwesty-
cje i rujnując ciągłość kulturową miejsca (przykła-
dem są hale paryskie z ich unikalną tradycją i archi-
tekturą) skłoniły projektantów do zmiany stanowiska
wobec przestrzeni poprzemysłowych.

Instalacja przestrzenna – pomiędzy sztuką, archi-
tekturą i krajobrazem

To najbardziej oddalony od pojęcia klasycznie
rozumianej architektury rodzaj dominanty architek-
tonicznej występujący w terenach otwartych. Insta-
lacja przestrzenna budząca skojarzenia z obiektem
artystycznym w istocie swej jest nowym, trudnym
do sklasyfikowania zjawiskiem rozpiętym pomiędzy
sztuką architekturą i architekturą krajobrazu. Można
by ją nazwać krótko „sztuką krajobrazu”. Ponieważ
nosi ona cechy silnej dominanty przestrzennej i jest
zwykle związana z jakąś określoną danym założe-
niem koncepcyjnym konstrukcją architektoniczną,
zaliczyłam ją do architektury parkowej. Rodowód
tego zjawiska jest stosunkowo nowy, choć łatwo
udowodnić jego powinowactwa z historią. Liczne
takie instalacje możemy podziwiać na terenie gale-
rii-ogrodu rzeźb w dzielnicy Defence w Paryżu. Cza-
sem szczególnym budulcem tej architektury jest zie-
leń czy woda jak to ma miejsce w przypadku
centralnie położonej fontanny w Ogrodzie Atlantyc-
kim na dachu dworca Montparnasse w Paryżu. Przy-
kłady można by mnożyć.

Na il. 7 przedstawione zostało dzieło Makoto Sei
Watanabe w K-Muzeum / Fiber Wave w Tokio z 1995

roku (Amidon J., 2005). Architekt pracował nad
tą koncepcją długo tworząc wiele form i projektów.
Kompozycja składa się z 150 prętów wykonanych
z włókna węglowego o wysokości 4,5 m, a każdy
z nich ma zainstalowaną baterię słoneczną emitującą
niebieskie światło. Światło i ruch uzyskany dzięki sile
wiatru są tu głównymi aktorami spektaklu. Instalacja
nazwana „Fiber Wave” angażuje energię wiatru, słoń-
ca, łowi z otaczającego świata niewidzialną dynamikę
wprowadzając do krajobrazu nieznaną wcześniej
w tej formie grację, lekkość i inteligencję.

Kulturotwórcza rola współczesnej architektury
krajobrazu

Należy zaznaczyć, że jest to autorska próba kla-
syfikacji typów architektury występujących współ-
cześnie w parkach i ogrodach. Być może nie
wyczerpuje ona całej tematyki związanej z tym zja-
wiskiem, a inni autorzy mogą mieć odmienne spoj-
rzenie na nie. Wydaje się, że architektura parkowa
pełni szczególną rolę w budowaniu specyficznej
tożsamości miasta i rozwinęła się równie dynamicz-
nie jak cała architektura krajobrazu w ostatnich de-
kadach, a zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku.
Tereny otwarte w tym parki, ogrody i wszelkiego
rodzaju tereny zieleni są swoistymi salonami ogro-
dowymi współczesnych miast, dającymi możliwość
innej jakości spędzanego w nich czasu. Dlatego nie
do przecenienia jest ich rola w tworzeniu kultury
miasta. W poszukiwania tej nowej jakości wpisuje
się zjawisko nowej architektury parkowej w jej róż-
norodnych formach. Odnajdujemy tu próby okre-
ślenia roli publicznych przestrzeni w mieście dzi-
siaj, poszukiwanie nowego sacrum, nowej symboliki,
oswajania języka technologii i cywilizacji, tworzenie
nowego kodu przestrzennego.
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NICZNEGO W TWORZENIU TOŻSAMOŚCI WSPÓŁCZESNEGO
MIASTA – ARCHITEKTURA ZNAKU

LOCAL AND GLOBAL IMPORTANCE OF ARCHITECTURAL WORK
IN CREATING THE IDENTITY OF A MODERN CITY –
ARCHITECTURE OF SIGN

Rozwój cywilizacyjny i rosnące procesy globalizacyjne sprawiają, iż nowe tkanki współczesnych miast stają
się coraz bardziej anonimowe. Rodzi to potrzebę manifestowania czytelnej tożsamości miejsca poprzez
wznoszenie rzeczy architektonicznych przybierających postać znaku – symbolu – ikony miasta. Ten artykuł
jest próbą przedstawienia roli dzieła architektonicznego w tworzeniu wyrazistego wizerunku i tożsamości
współczesnego miasta na tle postępującej urbanizacji świata.

Słowa kluczowe: architektura znaku, tożsamość miasta, symbol miasta, ikona miasta

The development of civilization and growing globalization processes make new tissues of modern cities
more and more anonymous. It creates the need to manifest distinct identity of the place through introducing
architectural creations that adopt the form of a sign-symbol-icon of the city. This article is an attempt to
present the role of an architectural work in creating the distinct appearance and identity of modern city
against a background of progressing urban development of the world.

Keywords: architecture of sign, identity of city, symbol of city, icon of city

* Bigaj Przemysław, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem Léona
Kriera, iż: Popełniamy błąd, nazywając każdą grupę
budynków miastem, ponieważ tylko pewne struktury
i formy na to miano zasługują. Miasto wcale nie sta-
nowi oczywistego rezultatu budowlanej działalności
człowieka – powstaje i rozwija się tylko jako wyraz

celów jednostek, społeczeństwa i jego instytucji. Mia-
sto to nie wynik przypadku, lecz klarownych wizji
i celów, bez których miejska cywilizacja nie mogłaby
powstać. Miasto, innymi słowy jest wytworem ludz-
kiego ducha [1].  Owa „budowlana działalność” czło-
wieka staje się zmaterializowanym obrazem czynni-
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ków miastotwórczych danej społeczności, w której
rzecz architektoniczna stanowi podstawową komór-
kę miejskiego organizmu. Sposób organizacji prze-
strzeni i struktury zabudowy miasta jest odbiciem
cywilizacyjnej kondycji danego społeczeństwa, jego
czytelnej ciągłości rozwoju w czasie, stosunku do
zastanych wartości historycznych, otwartości na nowe
idee i potrzeby adaptacji do nowych warunków roz-
woju kulturowego, ekonomiczno-gospodarczego,
technologicznego oraz świadczy o wypracowanych
relacjach społeczno-prawnych, stanowiących pod-
stawę tworzenia kompromisu dla wspólnych celów
jednostki i całej społeczności. Nie da się tego
wszystkiego osiągnąć bez ośrodków i instytucji
administracyjnych, edukacyjnych, których jednym
z zadań jest kształtowanie świadomości mieszkań-
ców dotyczącej wielowątkowej problematyki istnie-
nia organizmu miejskiego.

W dobie postępującej globalizacji można zauwa-
żyć swoisty kryzys współczesnego miasta, polegają-
cy na nierównomiernym narastaniu i rozwoju jego
tkanki oraz anonimowości nowo powstałych „dziel-
nic”. Brak w nim wyrazistych, fizycznych granic,
mogących tworzyć jednoznaczną w odbiorze prze-
strzeń placu, ulicy czy dziedzińca. Nowa tkanka miej-
ska coraz mniej czerpie z historycznych wzorców
i rozwiązań urbanistycznych wypracowanych przez
stulecia istnienia cywilizacji. Współczesne osiedla
zostały ukształtowane raczej jako zbiory zespołów
zabudowy, a nie stanowią konsekwentnych prze-
strzeni poszczególnych dzielnic opartych o formę
zabudowy kwartałowej, dającej poczucie silniejszej
identyfikacji jej mieszkańcom. L. Krier stwierdza, iż
większość problemów związanych ze współczesny-
mi osiedlami wyrasta z jednej wspólnej przyczyny,
a mianowicie z tego, że zamiast wzrostu organiczne-
go przez multiplikację lub duplikację samodzielnych
dzielnic, miasta dwudziestowieczne cierpią na różne
formy monofunkcyjnych przerostów, powodujących
chaos w ich strukturze, użytkowaniu i wyglądzie. Po-

nadto te monofunkcyjne przerosty powodują krytycz-
ne zachwianie równowagi pomiędzy peryferiami
a centrum [2]. Wymienione zostają tu wzajemnie wa-
runkujące się dwie formy urbanistycznego przero-
stu, decydujące o kształcie współczesnych wielko-
miejskich struktur, a wynikające z ekonomicznych
przesłanek:

1. Centra urbanistyczne mają tendencję do prze-
rostu w pionie. To zjawisko prowadzi do nadmierne-
go zagęszczenia budynków, funkcji i użytkowników,
co z kolei wywołuje eksplozję cen i czynszów.

2. Przerost podmiejskich peryferii (suburbia) od-
bywa się poziomo. Przyczyną jest niska cena terenu,
co prowadzi do bardzo małej gęstości zabudowy,
funkcji i zajęć [3].

Te dwie współzależne tendencje negatywnie wpły-
wają na możliwości powstania wyważonej tkanki miej-
skiej, pozwalającej stworzyć harmonijną relację pro-
porcji pomiędzy przestrzenią i zabudową miasta,
w której rzeczy architektoniczne aspirujące do mia-
na dzieła mogłyby zaistnieć jako rozpoznawalne ele-
menty budujące nową jakość tożsamości miasta.

Pewną trudność sprawia postawienie jednoznacz-
nej definicji tożsamości miasta, zwłaszcza współcze-
snego, gdyż pojęcie to kojarzy się i odnosi się za-
zwyczaj do zastanych wartości historycznych centrów
miast, dzielnic, bądź ich zalążków miastotwórczych.
Jacek Krenz skłania się na przykład ku równorzęd-
nemu traktowaniu wartości pochodzących z przeszło-
ści, teraźniejszości i projektowanych dla przyszłości,
które w równym stopniu mogą wpłynąć lub wpłyną
na tożsamość miasta. Jak pisze: Podkreślenie lokal-
nej tożsamości zwykle opiera się na dbałości o dzie-
dzictwo przeszłości. To jednak tylko jedna strona za-
gadnienia. W tych wielce szlachetnych dążeniach nie
należy zapominać o tworzeniu unikalnych wartości
teraźniejszości i dla przyszłości” [4]. Jako przykład
oddający to myślenie podano budynek Muzeum
w Wiedniu (il. 2) z 2000 roku, zaprojektowane przez:
Laurids & Manfred Ortner i M. Wehdorna, który po-
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wstał w zabytkowej tkance miasta. Wzajemne są-
siedztwo „nowego” ze „starym” opatrzono następu-
jącym komentarzem: To niezwykle śmiałe zesta-
wianie historycznej tkanki budynków ze skrajnie
nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi
wyraża ducha czasu. Silny kontrast dwóch wątków
wzmaga wyraz każdego z nich, jak również całej kom-
pozycji. Jedno podkreśla drugie. Potocznie pojęcie
tożsamości miasta kojarzy się ze zbiorem rozpo-
znawalnych cech pozwalających zidentyfikować kon-
kretne miasto, wyróżniających je spośród innych
i decydujących o jego wyjątkowości, tworząc ów
niepowtarzalny nastrój określany mianem genius loci
(stanowiący według mitologii rzymskiej rodzaj opie-
kuńczej siły, która sprawia, że dana przestrzeń jest
jedyna w swoim rodzaju). Dla architekta-urbanisty ele-
mentem kształtującym tożsamość miasta może stać
się nie tylko potoczne rozumienie tego zjawiska, lecz
także sama czytelność substancji miejskiej, będą-
cej odbiciem kompozycji planu zabudowy miasta
w postaci rysunku, a także jego formy przestrzennej,
odbieranej choćby z perspektywy lotu ptaka i zawar-
tych w niej proporcjach pomiędzy substancją zabu-
dowaną i powstałymi przestrzeniami publicznymi.
Wszakże forma, jak pisze Mirosław Wiśniewski przy-
taczając poglądy Arystotelesa, jako składnik pojęcio-
wy rzeczy, jest najważniejszą częścią substancji. Za-
wierając cechy dla rzeczy istotne – będące własnością
całego gatunku – jest istotą rzeczy. Budowanie toż-
samości jest więc budowaniem formy, a zachowanie
tożsamości powinno być zachowaniem formy [6].

Innym elementem, mającym wpływ na tworzenie
rozpoznawalnego wizerunku miasta, może być rzecz
architektoniczna, która ze względu na swe istotne
znaczenie w przestrzeni miasta przybiera miano dzie-
ła architektonicznego. Dzięki wyjątkowej formie, czę-
sto wybiegającej swą skalą, czy kubaturą poza prze-
ciętną wielkość otaczającej ją substancji miejskiej,
dzieło architektoniczne może przyjąć rolę znaku miej-
sca, mocno identyfikującego lokalizację i wpisujące-

go się w tożsamość miasta, w którym zaistniało. Czę-
sto sama wyrazistość dzieła architektonicznego jest
tak silna, że potrafi swą formą zacierać charakter prze-
strzeni miejsca, którą współtworzy w wyniku czego
zapamiętany zostaje sam „znak architektoniczny”,
natomiast otaczający go kontekst miejski zostaje
zepchnięty na drugi plan, tworząc rodzaj bliżej nie-
określonego tła dla tej rzeczy. Sposób oddziaływa-
nia takiego dzieła architektonicznego może tworzyć
rozpoznawalny znak – ikonę miasta, bywa że może
przeobrazić się i przybrać rolę symbolu kraju czy
całego kontynentu, rodząc innego rodzaju poczucie
tożsamości, rozpatrywane w skali ogólnoświatowej.
Globalne aspiracje twórców architektury i ich dzie-
ła obrazują kryzys i pojawiające się sprzeczności
w pojmowaniu zjawisk odnoszących się do pojęcia
tożsamości miejsca, silnie związanego ideowo z przy-
miotnikami: lokalny, miejscowy czy nawet prowin-
cjonalny. Współczesność dyktuje nowe, znacznie
szersze rozumienie tożsamości, które wydaje się
umacniać swoje znaczenie w zderzeniu z procesa-
mi globalizacyjnymi, sprawiającymi iż „architektura
znaku” może mieć odniesienie zarówno lokalne jak
i ponad lokalne – światowe. Żyjemy w czasach prze-
ciwieństw. Pisze J. Krenz w artykule pod tytułem „Toż-
samość miasta – między chaosem a złożonością”.
Procesy wywołują kontrprocesy. Wzrastająca globali-
zacja rodzi nurty protestu wobec niej. Powstał w re-
zultacie termin glokalizacja, czyli dwa przeciwstawne
wektory: pęd ku globalności, ale i partykularności,
lokalności. To swego rodzaju oddziaływanie kultury
globalnej, która nie niszczy kultur tożsamościowych.
Zderzenie bez kolizji. Zaprzeczenie z szansą na zgod-
ne współistnienie. Aby opisać dziś zachodzące pro-
cesy o sprzecznych wektorach, które pozostają
w ciągłej interakcji ze sobą, wymyśla się złożone ter-
miny wewnętrznie sprzeczne, jak choćby właśnie owa
glokalizacja, czy zaczynająca się pojawiać fragte-
gracja (jednoczesne integrowanie i rozpadanie się
świata, przestrzeni), chaorder (chaos+order w jed-



249

nym) [7]. Ten znamienny paradoks pojęciowy znaj-
duje swoje odniesienie w działaniach twórczych ar-
chitektów projektujących dzieła o randze i skali świa-
towej, które odgórnie w swym założeniu globalnego
inwestora miały predysponować do miana ikony-
znaku, eksponując jego rozpoznawalną siłę wyra-
zu. Świat współczesnej architektury wydaje się obfi-
tować w tworzenie dzieł o takim charakterze, a nie
poszukiwać sposobu tworzenia czytelnych tkanek
i wyjątkowych przestrzeni miejskich metropolii po-
przez rzeczy architektoniczne, co w konsekwencji
może doprowadzić do zdewaluowania roli dzieła ar-
chitektonicznego jako znaku miejsca. Należałoby
postawić sobie pytanie – czy miasto może być zło-
żone w przeważającej części z samych ikon archi-
tektonicznych?

Sięgając do różnorodnych przykładów można
wskazać, że dzieło architektoniczne, zaistniałe w prze-
strzeni miasta, przybierające postać znaku – symbo-
lu, potrafi łączyć współczesne idee tożsamości miej-
sca, z którego się wywodzi, z wymaganiami lokalnej
społeczności wobec tej rzeczy, od której oczekuje
się, że będzie stanowić ich unikalny i rozpoznawalny
wkład kulturowy do światowego dziedzictwa ludzko-
ści. Już przełom XIX i XX wieku przynosi obiekty okre-
ślane mianem pionierskich dla współczesnej archi-
tektury, które choć z początku budziły kontrowersje
estetyczne i zostały odrzucone przez lokalną spo-
łeczność, pozostały w strukturze miejskiej i z upły-
wem lat stały się niekwestionowanymi elementami
tworzącymi tożsamość miasta, a nawet zyskały sta-
tus symbolu całego kraju. Tak było choćby w przy-
padku wieży Eiffla z 1889 roku. Obiekt wzniesiono
z okazji Wystawy Światowej, jako przykład rozwoju
i możliwości ówczesnej inżynierii, i który miał zostać
rozebrany wkrótce po zakończeniu tej imprezy. Dziś
trudno wyobrazić sobie bez niej panoramę Paryża
i równie trudno szukać innego, tak wyrazistego sym-
bolu architektonicznego Francji, który mógłby ją za-
stąpić. Podobnego znaczenia jak Wieża Gustave’a

Eiffela nabiera secesyjna Świątynia Pokutna Świętej
Rodziny w Barcelonie Antonio Gaudiego, której bu-
dowę rozpoczęto nieco wcześniej bo w 1882 roku,
i która nie została ukończona po dzisiejszy dzień
i trwa nadal. Nie przeszkodziło to jednak by jej wybi-
jająca się ze skali miasta, rzeźbiarska forma, pełna
organicznego detalu, pozwoliła na różnych etapach
jej powstawania stać się ikoną zarówno samej Bar-
celony jak i okolic całej Katalonii. Znacznie później-
szy w czasie, bo wznoszony w drugiej połowie XX
wieku, budynek Opery w Sydney, którego głównymi
architektami byli Jörn Utzon i Ove Arup, zyskał mia-
no jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli
Australii i choć sama budowa znacznie przewyższy-
ła koszty i trwała dekadę dłużej niż początkowo pla-
nowano, w krótkim czasie została okrzyknięta rozpo-
znawalnym, architektonicznym znakiem – ikoną
całego kontynentu, stając się równocześnie główną
atrakcją turystyczną miasta, nie tylko z racji swej
wdzięcznej funkcji, ale przede wszystkim dzięki wy-
razistej formie. Współczesność sięgająca przełomu
XX i XXI wieku zrodziła dzieła architektoniczne uwol-
nione z jarzma stylów, czy czytelnych kierunków.
Najsłuszniejszym sposobem ich klasyfikacji wydaje
się być osoba twórcy – architekta, którego oryginal-
ne i indywidualne podejście do zagadnień architek-
tonicznych stanowi podstawę dla powstania nowych
form. Okazuje się jednak, że czołowi, światowi archi-
tekci mogą realizować swoje śmiałe wizje najlepiej
tam, gdzie rozwój gospodarczy przynosi kolosalne
dochody finansowe, a państwowość i ustrój społecz-
ny niekoniecznie opierają się na zachodnich stan-
dardach i wzorcach demokracji. Przykładem tego
może być Chińska Republika Ludowa, okrzyknięta
mianem „raju dla architektów” i „wielkim placem bu-
dowy kontynentu azjatyckiego”. W Pekinie w rekor-
dowym tempie wzniesiono olimpijski stadion naro-
dowy według projektu szwajcarskiego duetu Herzog
i de Meuron, będący symbolem nie tylko sportowej
imprezy, ale także demonstracją możliwości i potęgi
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gospodarczej nowych Chin. Podobnie budynek sie-
dziby chińskiej telewizji CCTV, projektu holenderskie-
go architekta Rema Koolhaasa, został uznany za
jedną z ikon współczesnego Pekinu, w którym wybi-
jająca się z pejzażu zabudowy dynamiczna forma
tego obiektu tworzy nowy wizerunek i rozpoznawalną
sylwetę dla miasta. Równie wyrazistym symbolem
innej azjatyckiej metropolii stały się bliźniacze wieże
Petronas Twin Towers (il. 3) (architekt Cesar Pelli),
wzniesione w stolicy Malezji – Kuala Lumpur – nale-
żące do najwyższych budowli świata (452 m wyso-
kości). Również przykłady europejskich realizacji,
o znacznie mniejszej skali niż te azjatyckie, pokazują
potrzebę tworzenia dzieł o wyrazistej formie archi-
tektonicznej mogących wnieść nową jakość często
do zabytkowych struktur miejskich, tak aby ich tkan-
ka zyskała nowy, atrakcyjny bodziec ożywiający za-
chowawczy historycznie wizerunek miasta. Budynek

Kunsthausu w Grazu (il. 1) autorstwa Petera Cooka
i Colina Fourniera jest przykładem takiego działania,
w którym organiczna, obca forma nowego obiektu
stoi w opozycji do istniejącej substancji miejskiej,
oddziałując na zasadzie kontrastu, podkreślonego
imperatywem technologicznym multimedialnej fasa-
dy. Podobnie budynek Muzeum Guggenheima, za-
projektowany przez Franka O. Gehry’ego z lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku, jest przykładem obiektu –
rzeźby architektonicznej, tworzący nowy symbol miej-
sca, który powstał w ramach programu rewitalizacji
hiszpańskiego miasta Bilbao. Tego typu nowatorskie
rozwiązania architektoniczne coraz szybciej zyskują
aprobatę opinii publicznej lokalnych społeczności
i stają się elementem tożsamości zarówno wielko-
miejskich metropolii, jak i niewielkich struktur miej-
skich, głodnych wyrazistych form – znaków w dobie
rosnącej, globalizacyjnej anonimowości.
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Anna Bojęś-Białasik*

W KONTEKŚCIE RÓWNOWAGI

IN THE CONTEXT OF BALANCE

Dzieło architektoniczne w kontekście przestrzennym współczesnego miasta powinno być dialogiem, opar-
tym na „równoważeniu przeciwieństw”. Kontekst, jako najważniejszy czynnik przestrzenny dyktuje płaszczy-
zny architektoniczne tego dialogu. Godzenie sprzeczności pozwala na osiągnięcie wewnętrznego porządku
dzieła i jego harmonijne zespolenie z otoczeniem. Stosowanie tej uniwersalnej zasady odnosi się w równiej
mierze do architektury współczesnej jak i historycznej, co zostało zaobserwowane i przedstawione na wy-
branych przykładach.

Słowa kluczowe: kontekst, równowaga

Architectural work in the spatial context of the contemporary town should be a dialogue, based on rule of
„balancing the opposites”. Context, as the most significant spatial factor indicates the planes of that architec-
tural dialogue.
Practicing of that universal rule concerns, ’in equal measure, contemporary and historic architecture, was
presented on the chosen examples.

Keywords: context, balance

Spośród wszystkich wyartykułowanych tez dys-
kusji, dotyczących roli dzieła architektonicznego
w przestrzeni współczesnego miasta, na pierwszy plan
wysuwa się teza, dotycząca roli kontekstu przestrzen-
nego. Szczególnie zaś, w odniesieniu do miasta hi-
storycznego, które z wielu racjonalnych i oczywistych
powodów musi pogodzić dwie, pozorne sprzeczno-
ści: maksymalną ochronę swojego dziedzictwa cywi-
lizacyjnego z ciągłym dostosowywaniem się do dyna-
micznych przemian trybu życia współczesnego miasta.
Im mniej równowagi i porządku w tej „ugodzie”, tym
więcej przypadku i rozczarowań.

Współczesne miasto to intensywność i szybkość
zdarzeń, mobilność – ciągły ruch pod presją ucieka-
jącego czasu. Nic więc dziwnego, że odważne prze-
strzennie miasto, w pogoni za szybkim i zmiennym
sposobem życia swoich mieszkańców musi przestać
być organizmem statycznym i uczynić swój miejski
image dynamicznym. Jako struktura wzajemnego
i ciągłego współistnienia miasto nie powinno jednak
być przestrzenią architektonicznego monologu ko-
lejnych teraźniejszości. Rodzi się więc relacja pomię-
dzy dynamiką współczesności a niezmienną statyką
przeszłości. Jak pogodzić te sprzeczne wartości, aby

* Bojęś-Białasik Anna, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwa-
cji Zabytków.
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wciąż tworzyć mogły uporządkowaną i zrozumiałą
przestrzeń miejską? Odpowiedź wydaje się być oczy-
wista, relacją tą powinna być równowaga i szacunek
dla kontekstu przestrzennego kolejnych rzeczywisto-
ści, czyli zrównoważony przestrzenny dialog. Rze-
czywistość zdaje się jednak coraz częściej przeczyć
tej zasadzie. Czy więc dawne kanony określające isto-
tę dzieła architektonicznego i jego stosunek do oto-
czenia już nie obowiązują?

Dążenie do porządku urbanistycznego i zacho-
wania wysokich standardów estetycznych architek-
tury było w przeszłości oczywiste i niekwestionowa-
ne. W skali urbanistycznej organizowało ramy
przestrzeni, definiowało ją pod względem własnościo-
wym, funkcjonalnym i prawnym. W skali architekto-
nicznej odzwierciedlało prestiż, sposób użytkowania,
treści uniwersalne i indywidualne twórcy i odbiorcy.
Jednym z obowiązujących kanonów kształtujących
dzieło architektoniczne była witruwiańska zasada:
trwałość – użyteczność – piękno. „Trwałość” i „uży-
teczność” stanowiły o potencjale architektury, mu-
siały uwzględniać specyfikę lokalizacji i funkcji oraz
panujących warunków naturalnych. Pod pojęciem
„piękna” kryły się treści materialne – znaki, dotyczą-
ce fizycznych kształtów formy, proporcji, detalu oraz
symbole – zawartość znaczeniowa, ideowa, interpre-
tująca treści kultury.

W warstwie znaczeniowej architektury i jej formie
zapisany był także określony stosunek do kontekstu
kulturowego. Postawa szacunku dla kontekstu, wy-
rażona za pomocą konkretnej formy i zrozumiałych
treści symbolicznych powodowała, że dzieło archi-
tektoniczne było przez publiczność akceptowane
i harmonijnie współgrało z porządkiem istniejącej
przestrzeni.

Pośród wielu teorii, definiujących dzieło – nie tyl-
ko architektoniczne – oraz proces jego tworzenia,
istnieje także inny pogląd o charakterze uniwersal-
nym, opisujący to dzieło jako zespół relacji przeciw-

stawnych. Definicja ta odnosi się w głównej mierze
do pojęć: formy i porządku. Proces twórczy, które-
go rezultatem jest dzieło, opiera się w pierwszej ko-
lejności na zachowaniu zasady „zrównoważenia
wszystkich przeciwieństw” [1]. Zasada ta, jako naj-
istotniejszy element (choć nie jedyny) pozwalający
na zaistnienie dzieła architektonicznego (jego zrów-
noważonej formy) została dostrzeżona również w in-
nych dyscyplinach sztuki, np.: w muzyce. Zjawisko
„równoważenia przeciwieństw” uświadomione i na-
zwane m.in. przez Alvara Aalto, uważane było przez
niego za warunek sine qua non aktu tworzenia kultu-
ry. Doskonałym dowodem istnienia i stosowania tej
zasady jest twórczość Aalto, w której elementem po-
rządkującym proces tworzenia jest fascynacja przy-
rodą, przejawiająca się, między innymi, w zrówno-
ważonym zespoleniu i stopniowym przenikaniu się
przestrzeni naturalnej i architektonicznej. Naturalny
kontekst i przyjęta przez twórcę idea, wyznaczały
płaszczyzny działań architektonicznych, w których
praca nad formą i funkcją zjednoczyły się, dzięki zrów-
noważeniu celów, metod i tworzywa [2].

Zjawisko „równoważenia przeciwieństw” stano-
wiło także osnowę architektury historycznej, której
najwspanialsze dzieła są efektem różnych „relacji
zrównoważonych”, czyli pogodzenia potencjalnych
przeciwieństw: formalnych, ideowych, światopoglą-
dowych, funkcjonalnych czy społecznych.

Zasada „zrównoważenia” jest bardzo interesują-
ca w odniesieniu do rodzimej architektury historycz-
nej, szczególnie w zakresie jej analizy, waloryzacji
i kryteriów oceny. Zjawisko wielostylowości polskiej
architektury historycznej, powstałe na wskutek cią-
głego wykorzystywania i przebudowywania form
starszych, może być lepiej ocenione dzięki analizie
wzajemnych relacji przeciwieństw.

Właściwym celem obserwacji tak przyjętej defini-
cji dzieła architektonicznego, także historycznego, wy-
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daje się być kaplica Zygmuntowska. Choć niewielka
objętość artykułu pozwala jedynie na bardzo ogólne
i powierzchowne przedstawienie zagadnienia.

Gruntowna analiza treści artystycznych i ideowych
kaplicy ukazuje, że na zasadzie „godzenia przeci-
wieństw” oparł Berecci całą jej koncepcję twórczą .
Wykorzystał ją nie tylko w rozwiązaniu kompozycji
architektonicznej kaplicy i jej mądrym, bezkolizyjnym
zespoleniu z korpusem katedry, ale także w warstwie
treści ideowych i społecznych.

Zastanawiając się dzisiaj nad procesem tworze-
nia tego dzieła przez Bartolomea Berecciego stwier-
dzić musimy, że stał on przed trudnym zadaniem
odniesienia się do zastanego kontekstu architekto-
nicznego, jakim była gotycka bryła katedry wawel-
skiej. Kultowa funkcja kaplicy i jej szczegółowy pro-
gram religijny musiały jednak zostać wyrażone za
pomocą środków innych niż wciąż żywa stylistyka
średniowiecza. Berecci miał już do dyspozycji
w swym warsztacie architektonicznym wyłącznie for-
my i treści renesansowe. Kontekst należał do prze-
mijającej /przynajmniej w obrębie Wawelu/ epoki es-
tetycznej i duchowej, natomiast nowe dzieło miało
odzwierciedlać filozofię nowej epoki humanizmu,
przyobleczoną w całkowicie odmienną szatę mate-
rialną.

Zmiany w obrębie filozofii kształtowania przestrze-
ni były dosyć kategoryczne: gotyckiemu wertykali-
zmowi przeciwstawiały renesansowy horyzontalizm,
szkieletowi i gotyckiej konstrukcji przęsłowej – ciągłą
masę muru, gotyckiej przestrzeni ginącej w mrokach
niebotycznych wysokości przeciwstawiały jedno-
rodną, jasną i harmonijną przestrzeń, którą można
było objąć jednym spojrzeniem.

Przeciwieństwa i sprzeczności posłużyły Berec-
ciemu jako świadomy środek artystycznego wyrazu.
Część zastosowanych przez niego form była sprzecz-
na z pierwotną treścią, nadaną im przez klasyczny
renesans. Zostały one jednak zrozumiane i docenio-
ne po dostrzeżeniu w nich nowych treści artystycz-

nych. Dysonans i konsonans, klasyczność i niekla-
syczność formy i kompozycji, ruchliwość i statyka to
sprzeczności, które zrównoważył i pogodził Berecci
w swoim doskonałym dziele architektonicznym [3].

Zasada przeciwieństw, widoczna wyraźnie w kom-
pozycji architektonicznej kaplicy dotyczy także jej tre-
ści ideowych. Jako królewska kaplica grobowa mia-
ła reprezentować pobożność i władzę fundatora.
Z kolei Berecci – jako architekt dążył do manifestacji
w swoim dziele twórczej mocy artysty oraz dumy
z możliwości podporządkowania sobie renesanso-
wej koncepcji wszechświata. Rezultatem tych odmien-
nych celów jest dualizm sprzecznych treści zawar-
tych w kaplicy: z jednej strony religijnych, z drugiej
całkowicie świeckich, będących afirmacją możliwości
twórczych człowieka. Natomiast efektem tego duali-
zmu jest fakt, że kaplica Zygmuntowska jako dzieło
architektoniczne funkcjonuje w świadomości społecz-
nej jednocześnie jako obiekt sakralny, związany
z osobą króla Zygmunta oraz opiewa nieśmiertelność
florenckiego architekta i rzeźbiarza, jego środowiska,
jego ojczyzny [4]. Stała się także uniwersalnym sym-
bolem polskiej architektury historycznej.

Zabieg „zrównoważonego godzenia przeciwieństw”
jako sposób na pozytywny dialog zarówno pomię-
dzy dziełem a historycznym kontekstem jak i elemen-
tami wewnętrznymi samego dzieła, zastosowany
przez Berecciego w kaplicy Zygmuntowskiej okazał
się – nie tylko z perspektywy czasu – postępowa-
niem właściwym, zrozumiałym i akceptowanym, tak-
że przez współczesnych mu odbiorców. Kaplica Zyg-
muntowska uważna za arcydzieło i „perłę renesansu
na północ od Alp” może także potwierdzać, nieśmiałą
dotąd, tezę o niekoniecznie subiektywnej naturze
estetyki, opartej właśnie na zachowaniu relacji zrów-
noważonych [5].

Sposób tworzenia i analizowania dzieła poprzez
pryzmat zasady „równoważenia przeciwieństw” jest
także interesujący w odniesieniu do współczesnych
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realizacji architektonicznych. Zwłaszcza takich, które
posiadają mocno zdefiniowany kontekst przestrzen-
ny – historyczny /cywilizacyjny/ lub naturalny.

Jako dzieło służące dalszej obserwacji przywołać
można intrygujący budynek Kunsthaus w Grazu
(P. Cook, C. Fournier, 2003) reprezentujący nurt ar-
chitektury biomorficznej. W kontynuacji, a zwłaszcza
dalszej transformacji tego nurtu w kierunku „konku-
rowania z fundamentalnymi procesami natury” upa-
truje się obecnie najbardziej radykalny i ważny zwrot
architektury XXI w. od czasów modernizmu. Punk-
tem odniesienia dla dzieła architektonicznego staje
się logika i równowaga świata przyrody [6].

Kunsthaus jako przedstawiciel formy wirtualnej
i pozytywnie szokującej, znakomicie odpowiada dy-
namice współczesnej przestrzeni miejskiej. Powstał
w zaniedbanej części Grazu, w kontekście architek-
tury historycznej, tradycyjnej zarówno pod względem
układu urbanistycznego jak i wizerunku poszczegól-
nych budynków. Zastosowana organiczna forma,
o nieskonkretyzowanym zwierzęcym wdzięku, całko-
wicie sprzeczna z istniejącym tradycyjnym kanonem
architektonicznym kontekstu, zachowuje jednak skalę
i tradycje urbanistyczne otoczenia, podejmując inte-
lektualny dialog z istniejącym zabytkowym budyn-
kiem Eisernes Haus. Awangardowy image Kunsthaus
reaktywuje ideę nowatorstwa architektonicznego „lo-
dowego domu” – XIX-wiecznego pionierskiego roz-
wiązania konstrukcji żeliwnej i wkomponowuje go
w nową konfigurację przestrzenną [7]. Galeria jest
technologicznie doskonała, absolutnie demokratycz-
na funkcjonalnie i czyni zadość nostalgicznej tęsk-
nocie za czymś nieoczekiwanym i tajemniczym,
z czym kojarzy się muzeum.

Budynek zaskakuje nie tylko ekstrawagancją for-
my, intensywnością i różnorodnością funkcji, ale tak-
że mobilnością oryginalnej, inteligentnej powłoki.
Galeria pulsuje medialnie przez całą dobę, jest kata-
lizatorem zdarzeń, rewitalizuje rzeczywistość. Trady-
cyjnym formom komunikacji międzyludzkiej przeciw-

stawia „medialność bezustanną”, ale nie nachalną.
Dynamikę, formalne „rozbuchanie” oraz funkcjonalną
obfitość Kunsthaus równoważy skala i statyka trady-
cyjnego w wyrazie kontekstu oraz niezmienna domi-
nanta pobliskiego Schlossbergu.

Idea architektoniczna Kunsthausu oparta jest na
kontraście znaczeń: globalny-lokalny. Zostają one po-
godzone w ostatecznym wizerunku Kunsthaus, który
jest proklamacją jego antyprowincjonalności i funk-
cjonalnej elastyczności. Dzieło Cook’a i Fournier’a
powstało jako wyraz społecznego zapotrzebowania
na nowoczesne, multimedialne centrum aktywności
artystycznych, o znaczeniu globalnym, eksponując
tym samym pozycję Grazu w rankingu światowych
centrów kultury. Światowe ambicje artystyczne zmar-
ginalizowały być może lokalną sztukę ale zapełniły
galerię zaciekawionymi mieszkańcami Grazu, dum-
nymi z nowego „przyjaznego obcego”.

Awangarda w oswojonym środowisku: przestrasza
ale intryguje, jest niedefiniowalna ale nasuwa tak wie-
le konkretnych skojarzeń, jest obca ale przytulna, przy-
wołuje tradycyjne konotacje całkowicie nietradycyjnych
form. Zgrabny przydomek friendly alien, oparty na
semantycznej grze antonimów, najlepiej oddaje istotę
„pogodzonych przeciwieństw” i jest naładowany po-
zytywnymi emocjami. A Kunsthaus, który znakomicie
zrewitalizował dawny plac na prawym brzegu rzeki
Mur jest obecnie, obok Schlossbergu, najbardziej roz-
poznawalnym symbolem Grazu.

Forma, niezależnie od tego czy została naryso-
wana na kartce papieru, czy powstała dzięki dobro-
dziejstwu techniki cyfrowej, ma olbrzymią moc od-
działywania. Może dewastować swoją arogancją lub
uzdrawiać, wprowadzając porządek i równoważąc
sprzeczności. Formie dzieła architektonicznego
w przestrzeni miasta – szczególnie historycznego –
zawsze towarzyszy kontekst. Tak więc, pytanie
o sens wzajemnych relacji pomiędzy tymi zjawiska-
mi jest pytaniem retorycznym. Patrząc na najwspa-
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nialsze dzieła architektury wydaje się, że sposób roz-
wiązania relacji: dzieło – kontekst polega na tym, aby
ten kontekst w ogóle odczytać, zrozumieć, a następ-
nie umieć podjąć z nim twórczy dialog. Kontekst
wyznacza płaszczyzny tego dialogu, co nie oznacza
że nowe dzieło w historycznym kontekście musi prze-

mawiać językiem architektonicznej mimikry. Wpro-
wadzając porządek, identyfikując przeciwności i dą-
żąc do ich wzajemnego zrównoważenia osiągamy
przestrzeń twórczą, w której świat realny łączy się
z duchowym i w sposób idealny promieniuje na ze-
wnątrz wewnętrznie uporządkowaną formą.
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ARCHITECTURAL REPRESENTATION AND SPATIAL
DEVELOPMENT OF A CONTEMPORARY CITY

Przestrzeń, w której tworzy architekt budzi wrażliwość i wywiera wpływ na proces kształtowania dzieła archi-
tektonicznego. Projektowanie parametryczne i związana z nim wirtualna przestrzeń generowana komputero-
wo przenosi twórczość architektoniczną w inny wymiar, a wyobraźnia twórcy stymulowana jest przez nowe
środowisko pracy. W niedalekiej przyszłości, w miarę upowszechnienia form stworzonych na podstawie
projektowania parametrycznego, istotne staną się relacje występujące pomiędzy nowymi obiektami, a ota-
czającym je kontekstem, osadzonym w wielowiekowej tradycji budowlanej.

Słowa kluczowe: projektowanie parametryczne; tradycja manualna reprezentacji architektonicznej

The art. of construction is usually associated with manual traditions of architectural representations. This specific,
reality – related working environment has always encouraged creative sensitivity in architecture. In recent years
the parametric modeling in a virtual space has started to inspire works of architects. Forms developed in this new
spatial environment, have different nature, compared to the ones coming from the manual tradition. Perhaps in
the near future, the most interesting thing will be the relationship between these two qualities of architectural work.

Keywords: parametric design, manual tradition in architectural representation
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Wstęp
Przestrzeń, w której tworzy architekt budzi wrażli-

wość twórczą i wywiera wpływ na kształt dzieła ar-
chitektonicznego. Możliwość ogarnięcia zmysłami
otoczenia: istniejących budynków, kompozycji barw
i materiałów – dostarcza inspiracji.

Projektowanie parametryczne i związana z nim
wirtualna przestrzeń generowana komputerowo prze-

nosi twórczość architektoniczną w zupełnie inny wy-
miar. Wyobraźnia architekta stymulowana jest przez
nowe środowisko pracy, pozbawione fizyczności, gra-
witacji i w pewnym sensie, możliwości pełnego po-
znania zmysłowego.

Dostępność zaawansowanych programów do kre-
ślenia, modelowania trójwymiarowego i optymaliza-
cji parametrycznej przesuwa granice techniczne,
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umożliwiając wprowadzenie rozwiązań formalnych,
które nigdy wcześniej nie mogłyby zostać zastoso-
wane w architekturze. Dzieła architektoniczne, które
od samego początku, od szkicu zalążkowego [1] ro-
dzą się w tej nowej przestrzeni, mają nieco inną na-
turę, niż wywodzące się z tradycji manualnej. W nie-
dalekiej przyszłości, w miarę upowszechnienia form
stworzonych w oparciu o projektowanie parametrycz-
ne, istotne staną się relacje występujące pomiędzy
tymi nowymi obiektami a otaczającym je kontekstem,
osadzonym w wielowiekowej tradycji budowlanej. Re-
lacje te staną się tym ważniejsze, że nowe obiekty
zaprojektowane metodą parametryczną, jako synoni-
my nowoczesności, prawdopodobnie stanowić będą
dominanty w kompozycji przestrzennej miasta.

Techniki reprezentacji architektonicznej

– Tradycja manualna w reprezentacji architekto-
nicznej
Tradycyjnie rysunki i makiety, służyły reprezen-

tacji form budynków. Modele używane były do
sprawdzania statyki budynku, badania funkcji
i analizy formy architektonicznej. Klasyczny spo-
sób traktowania modelu ilustrują projekty Leonar-
do da Vinci, Andrea Palladio, Chistophera Wrena.
Współczesną kontynuacją tego sposobu pracy jest
powszechnie stosowane manualne wykonywanie
trójwymiarowych modeli architektonicznych. Meto-
da ta jest również podstawą procesu dydaktycznego
na wielu uczelniach architektonicznych. W tę tra-
dycję wpisuje się również wykorzystywanie prototy-
pów (modeli w skali 1:1) służących do sprawdzania
wybranych własności (technicznych, użytkowych,
kompozycyjnych, itp.) projektowanego obiektu. Po-
dziwiane są prototypy fragmentów konstrukcji cen-
trum Kulturalnego Jean-Marie Tjibaou Cultural
w Nowej Kaledonii, Podróżującego Pawilonu IBM,
Kościoła Pielgrzymkowego Ojca Pio w Foggi wyko-
nane w pracowni Renzo Piano.

– Techniki CAAD
Obecnie głównym narzędziem pracy stało się

oprogramowanie typu CAAD (Computer Aided Ar-
chitectural Design) – wspomagające sporządzanie
projektów architektonicznych. Zastosowanie CAAD
przyspieszyło pracę nad rysunkami, umożliwiło na-
noszenie zmian, pozostając związane z tradycją od-
ręcznych technik reprezentacji architektonicznej.
Podobnie większość sporządzanych wizualizacji nosi
znamiona „zastępstwa” fizycznego modelu i spowo-
dowane jest niższą ceną oraz krótszymi terminami
ich wykonania. Również tradycyjne szkice perspek-
tywiczne są zastępowane wizualizacjami kompute-
rowymi. Należy zaznaczyć, że wyżej wymienione udo-
godnienia w niewielkim stopniu wpłynęły na istotę
procesu twórczego, mającego silne odniesienie do
rzeczywistego kontekstu przestrzennego.

– Techniki modelowania parametrycznego
Nowym trendem w projektowaniu architektonicz-

nym jest wykorzystanie modelowania parametrycz-
nego. Techniki te już wcześniej znajdowały szerokie
zastosowanie w inżynierii (np. w przemyśle lotniczym
i samochodowym), jednak dopiero stosunkowo nie-
dawno dostrzeżono ich realny potencjał w architek-
turze. W wirtualnej przestrzeni udało się stworzyć
zupełnie nowe środowisko pracy architekta i związa-
ne z nim nowe możliwości twórcze. Cechą charakte-
rystyczną modelowania parametrycznego jest powią-
zanie formy projektowanego obiektu z parametra-
mi, które mogą być elastycznie zmieniane, zgodnie
z przewodnią ideą projektową. Wynikiem jest zazwy-
czaj rodzina brył, której każdy element ulega mody-
fikacji w zależności od wartości przyjętego parame-
tru. Parametrem tym może być wartość natężenia
światła, siła i kierunek wiatru, przepływ ruchu pie-
szych i bardzo wiele innych danych środowiskowych,
wpływających na jakość realizacji architektonicznej.
Warunkiem osiągnięcia pożądanych efektów jest
stworzenie skryptów (programów komputerowych)
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Projekt parametryczny „Research Centre, London”, wykonany przez autorkę w ramach stażu naukowo-studialnego
w Architectural Association, London (2008)
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opisujących sposób przełożenia wartości liczbowych
na formę przestrzenną.

Opierając się na tych metodach kształtowania
form, powstają nowe prądy w architekturze. Jednym
z takich kierunków jest Morpho-Ecologies [2], który
zapoczątkowali Michael Hensel i Achim Menges na
Londyńskiej Architectural Association. Interesująca
aplikacją są tu inspiracje procesami biologicznymi
(np. wzrost komórek, podziały mitotyczne), gdzie
twórca próbuje przełożyć je na język form architek-
tonicznych.

Często techniki związane z modelowaniem pa-
rametrycznym wykorzystywane są w przypadku
skomplikowanej geometrii budynku, w celu opty-
malizacji strukturalnej połączonej z koordynacją
powiązania funkcji, konstrukcji i formy obiektu. Przy-
kładem takiego działania jest pawilon DRL–10
w Londynie, zbudowany z okazji 10 rocznicy Digital
Research Lab w Architectural Association School.
Celem realizacji jest uzyskanie innowacyjnego efektu
estetycznego idącego w parze z nowatorską kon-
strukcją.

Zalety i ograniczenia technik reprezentacji archi-
tektonicznej

Prowadzenie praktyki architektonicznej w ode-
rwaniu od technik komputerowych stało się dzisiaj
niemożliwe. Architekt wypracowuje indywidualne sta-
nowisko dotyczące charakteru i roli komputera w
procesie twórczym. Wyodrębnić można dwie posta-
wy, których wspólną cechą jest ogólna wysoka oce-
na użyteczności technik komputerowych w proce-
sie projektowania architektonicznego. Różni je
podejście do formułowania całości koncepcji, wy-
korzystania technik cyfrowych w procesie kreacji
dzieła architektonicznego, wyznaczania zadań pro-
jektowych.

Pierwszą grupę stanowią architekci bliscy trady-
cji manualnej. Koncepcje projektowe, w formie szki-
cu architektonicznego opracowywane są ręcznie.

Atutem tej metody jest możliwość szybkiego uchwy-
cenia myśli twórczej i zanotowania jej znaczenia.
Jednym z wielu współczesnych kontynuatorów i go-
rących zwolenników tradycyjnego podejścia do sztuki
budowania jest Renzo Piano [3]. Odręczne szkice
mistrza zawierają kwintenesencję koncepcji projek-
towej. Patrząc na nie, odbiorca rozumie sens projek-
tu szybciej niż analizując budowlane rysunki CAAD,
zwłaszcza, że towarzyszą im zazwyczaj fizyczne
modele konstrukcji lub ich części.

Przełomem w wykorzystaniu komputera w pro-
jektowaniu jest projektowanie parametryczne.
Metoda daje możliwość kreatywnego sterowania
kształtami, optymalizacji konstrukcji, formy i funkcji
budynku w wirtualnej rzeczywistości. W rezultacie
powstaje „nowa estetyka” architektoniczna, będąca
efektem talentu twórcy, podbudowanego działaniem
„inteligentnych” algorytmów parametrycznych. Do
tej grupy należą wymienieni wyżej Michael Hensel
i Achim Menges, z którymi autorka miała możliwość
współpracować. Zakończony w czerwcu 2008 roku
staż naukowy autorki w Architectural Association,
stał się inspiracją do napisania tego artykułu. Mając
porównanie z tradycyjnym projektowaniem u Ren-
zo Piano, autorka była pod wrażeniem nowych
możliwości technik parametrycznych. Porównanie
i ocena realnych możliwości obu metod projekto-
wych okazały się głównym punktem zainteresowa-
nia podczas pobytu na AA. W podejmowanych dys-
kusjach z Achimem Mengesem powtarzał się motyw
potencjalnego ograniczenia swobody decyzji twór-
czej, w sytuacji, w której architekt projektuje to, na
co pozwala mu software. Jest to częsty zarzut sta-
wiany użytkownikom standardowego oprogramowa-
nia do modelowania trójwymiarowego. W tym kon-
tekście argumentem przemawiającym na korzyść
modelowania parametrycznego jest twórczy wkład
architekta w projektowanie indywidualnych skryp-
tów (programów) na potrzeby dla konkretnego za-
dania architektonicznego.
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Konsekwencje w przestrzeni miasta
Rem Koolhaas w wywiadzie przeprowadzonym

przez Toma Fechta już w 1997 roku zwracał uwagę
na widoczną wśród architektów chęć projektowania
obiektów niematerialnych, prawie nieistniejących [4].
Według jego słów, celem staje się stworzenie bu-
dynku posiadającego specyficzny rodzaj blasku, re-
fleksów, które posiadają komputerowe wizualizacje.
Inspiracja przestrzenią wirtualną rodzi chęć imple-
mentacji form dla niej charakterystycznych w rzeczy-
wistym świecie. W tej sytuacji, godny uwagi jest te-
mat wprowadzania w tradycyjny kontekst miejski
architektury opartej na kształtach będących wynikiem
modelowania parametrycznego.

Formy budynków w tkance współczesnego mia-
sta wywodzą się przeważnie z manualnej tradycji re-
prezentacji architektonicznej. Proporcje rzutów i ele-
wacji planowane i czytane były za pomocą odręcznych
rysunków architektonicznych oraz fizycznych modeli
projektowych. Inspirowało to twórców do operowania
głównie ortogonalną geometrią siatek konstrukcji
i kompozycji. Amorficzne, płynne ukształtowanie no-
wej architektury odbiega od charakteru otaczającej
tkanki budowlanej. Przykładem jest Lilium Tower, pro-
jektu Zahy Hadid, który ma zostać wybudowany
w Warszawie [5]. Tak jak w większości przypadków,
projekt promują efektowne wizualizacje. Jednak na-
wet na tym bardzo wczesnym etapie, można na mo-
delach trójwymiarowych dostrzec wyjątkowo enigma-
tycznie pokazany kontekst przestrzenny sąsiedztwa,
nie uwzględniający przybliżonych kształtów otaczają-
cych obiektów (charakterystyczna bryła Pałacu Kultu-
ry zaznaczona jest jedynie jako półprzejrzysty sze-
ścian). Jeżeli więc już na wczesnym etapie wizualizacji
problem kontekstu został pominięty, należy się spo-
dziewać, że w procesie projektowym nie odegrał on

szczególnie znaczącej roli. Istnieją również odwrotne,
bardzo pozytywne przykłady relacji architektury para-
metrycznej z otoczeniem. Jednym z nich, jest pawilon
DRL–10 wykonany w Londyńskiej Architectural Asso-
ciation. Wdzięczny kształt bryły obserwowany jest na
tle siedemnastowiecznych fasad Bedford Square – nie
wyrządzając szkody w swoim otoczeniu wzbogaca je
i definiuje.

Wnioski
Nowoczesne techniki reprezentacji architektonicz-

nej wpływają na formę dzieła i jego miejsce w tkance
miejskiej. Amorficzne kształty, przyciągają uwagę,
stanowią symbol nowoczesności i są współczesnym
wyznacznikiem statusu. Takie propozycje projekto-
we przypadają do gustu inwestorom, których przed-
sięwzięcia kształtują sylwety współczesnych miast.
Architektura generowana za pomocą parametrycz-
nych modeli pojawia się w najbardziej prestiżowych
lokalizacjach. W kompozycji urbanistycznej stanowi
dominanty przestrzenne i jest rozpoznawana jako
wyznacznik nowoczesności. Dzięki eksponowanej
pozycji, walory estetyczne i widokowe będą miały
znaczenie dla szerszego grona osób niż tylko bez-
pośrednich użytkowników. W harmonijnie skompo-
nowanej, uporządkowanej tkance miejskiej każdy
kolejny element kompozycji urbanistycznej powinien
odnaleźć własne miejsce, czy to na zasadzie uzupeł-
nienia, kontrastu czy dominacji. Poprawne wykształ-
cenie tych relacji w zależności od warunków prze-
strzennych, stwarza wrażenie całości. W przypadku
brył obiektów modelowanych parametrycznie jest to
zadanie niełatwe ze względu na najczęściej tradycyj-
ny kontekst zabudowy miejskiej. W tym zakresie in-
nowacyjne metody reprezentacji są nowym wyzwa-
niem dla twórców architektury.
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CENTRA KONGRESOWE W PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNEGO
MIASTA

THE CONGRESS CENTERS IN SPACES OF CONTEMPORARY
CITIES

Do rozważań na temat roli i znaczenia dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta wyty-
powano obiekty, których ranga rośnie w ostatnim półwieczu. W strukturach dużych europejskich miast
centra kongresowe urastają do roli swoistych „katedr”. Na przykładzie sześciu obiektów kongresowych
zrealizowanych w ostatnich latach podsumowano ich efekty w zakresie nas interesującym: integracji z prze-
strzenią miejską, ciągłości tkanki urbanistycznej, nobilitacji miejsca lokalizacji, symboliki obiektu jako znaku
czasu oraz znaczenia kontekstu obiektu.

Słowa kluczowe: centra kongresowe, inwestycje publiczne, planowanie miast, restrukturyzacja dzielnic,
symbole architektury

For considers in theme of roles and considerables architectures works in spaces a contemporary city to
selected objects, him rank growth in last half-century. In the structures a big of european cities the congress
centers to grows to role specific „cathedrals”. For example sixty congress objects realized in the last years to
sumed his efects in to scope in an interesting: integration of the suburban space, to continuity planning tissne,
a nobilitation places for localization, a symbol of object as signe of time also meaning object of context.

Keywords: congress centers, publics investment, towns planning, quarters revitalisation,
the symbols of architectures

Spośród wielu reprezentacyjnych współczesnych
budowli miejskich wyróżniają się zdecydowanie, po-
wstające zwłaszcza po II wojnie światowej, centra
konferencyjne i kongresowe. Organizują i porządkują
przestrzeń miejską, przede wszystkim poprzez swą
skalę rozwiązań funkcjonalnych i rozwiązań towarzy-

szących wpisywanych w istniejące przeważnie struk-
tury urbanistyczno-architektoniczne. Ich wielkość,
kształt i oczywiście funkcje, jakie im wyznaczono
nadają miejscu jakby wymiar współczesnego sacrum.
Funkcją jest miejsce lub miejsca publicznych spo-
tkań i wymiany informacji. Przeważnie niezwykły

* Chmielewski Wojciech, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury.
** Chmielewski Filip, mgr hist. sztuki.
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kształt jaki im się nadaje jest w aspekcie komunikacji
wizualnej potwierdzeniem funkcji sacrum. Wielkość,
to efekt zamożności miasta i jego gestorów, mierzo-
na musi być, co najmniej w kilku aspektach – wizual-
nym, programowym, rozwojowym, kompozycyjnym
i mentalnym. Przeniesione na konkretne przedsię-
wzięcia pośrednio stają się przyczyną lub kontynu-
acją urbanistycznego rozwoju dzielnicy lub nawet
całego miasta. Udaje się to wówczas, gdy olbrzymie
tereny przeznaczone pod rewitalizację obejmuje
wspólny mecenat publiczno-prywatny, tworzy spójną
koncepcję modernizacji i etapami, konsekwentnie
realizuje docelowe przedsięwzięcie inwestycyjne. Przy
ogromnej determinacji wielu czynników sprawczych
prowadzi przeważnie do fascynujących rezultatów –
przekształceń zaniedbanych dzielnic i porzuconych
terenów przywróconych lokalnym społecznościom
w atrakcyjny i użytecznie zagospodarowany sposób.

Na przedstawionych zaledwie kilku przykładach
zrealizowanych zespołów centrów kongresowych wi-
dać, jak ogromny jest zakres podejmowanych dzia-
łań logistycznych na etapie programowania. Przyjrzyj-
my się zatem, jakie osiągnięto rezultaty w tym zakresie
w największych miastach bogatej Europy Zachodniej
rozpatrując je tylko w kilku zadanych aspektach.

Przestrzeń
Jeśli przestrzeń miasta jest wynikiem gry wielu czyn-

ników administracyjnych i prawnych w czasie, to rządzą
nim określone reguły, których nadrzędnym celem jest
porządek. Tak znaczne skalarnie obiekty współcze-
snych centrów kongresowych, będące dysonansem
programowym w najbliższym otoczeniu, nie rządzą się
przypadkiem jedynie wówczas, kiedy są dziełem po-
wstałym w oparciu o obiektywną analizę potrzeb, real-
ne możliwości finansowania i stabilną sytuację poli-
tyczną regionu a nawet państwa. Znaną praktyką jest
wieloletnie programowanie i krótka realizacja. Tak było
w przypadku świetnie wkomponowanego w otacza-
jącą przestrzeń nabrzeża zatoki Centrum Kursaal –

audytorium i centrum kulturalno-konferencyjne w San
Sebastian Rafaela Moneo (il. 1). Nawiązuje skalą
i strukturą architektoniczną do istniejącej luksusowej,
nadbrzeżnej zabudowy mieszkaniowej, nie będąc nią
w istocie. Miejsce zdefiniowane przez dwa budyn-
ki osadzone na platformie brzegowej wyróżnia się
w przestrzeni zakola przez walory estetyczne zmien-
nej architektury. Usytuowanie obiektu w dość mono-
tonnej zabudowie, rozładowuje przestrzeń tworząc
widomy znak rozpoznawczy miasta.

Miarą doskonałości tego dzieła jest spójność no-
woczesnej, minimalistycznej architektury z zasta-
ną rzeczywistością w skali urbanistycznej łącznie
z naturalnym morskim otoczeniem. Nie ma tu mowy
o jakimkolwiek przypadku, jest natomiast jedyna –
rzec by można – kontynuacja porządku zamknięte-
go od wieków Zatoką Biskajską.

Miasto
Przykładem czytelności miejsca na nowo stwo-

rzonego oraz rozpoznawalnych i oswojonych form
jest Centrum Kulturalne i Konferencyjne BELEM
w Lizbonie, autorstwa Vittorio Gregottiego (il. 2).
W bryle wielowątkowego zespołu obiektów i lokali-
zacji w dawnej dzielnicy portowej miasta spostrzeże-
my nierozerwalny związek istniejącej jeszcze starej
zabudowy z nowym ogromnym zespołem architek-
toniczno-urbanistycznym centrum. Stanowi on dopeł-
nienie nostalgicznej intencji ciągłości przestrzeni miej-
skiej wzdłuż brzegu rzeki Tag, wzdłuż której pozostała
charakterystyczna zabudowa małymi domami rybac-
kimi oraz średniowieczny klasztor. Środkiem do jej
realizacji – oprócz oczywiście znakomitego rozwią-
zania kompozycyjnego – było z jednej strony powtó-
rzenie lokalnego tworzywa budowlanego, jakim jest
ciepła w kolorycie skała dolomitowa, z drugiej zaś,
ograniczenie wysokości nowej zabudowy i niemal
klasyczne rozproszenie form kubicznych budynków.
Natomiast, strona architektoniczna zabudowy cen-
trum przywołuje średniowieczna majestatyczną
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cytadelę. Rozwiązanie to, jest tym bardziej doskona-
łe, że mieści w sobie nowoczesną funkcję, ale po-
zbawioną pewnego naturalnego we współczesnych
rozwiązaniach ekshibicjonizmu. Nic nie zaburza rów-
nowagi oraz harmonii olbrzymiej powierzchniowo
struktury, która mogłaby przecież przytłaczać tak
„kruchą zabudowę” dzielnicy Belem w tle [1].

Miejsce
Dzieło architektoniczne nabiera swego znacze-

nia między innymi przez miejsce, w którym się znaj-
duje i które na powrót stwarza. Tak jest w przypadku
niezwykle interesującego KKL – Centrum Kulturalno-
-Kongresowego w Lucernie (il. 3). Jego autor, Jean
Nouvel zainspirowany walorami krajobrazu wpisał
w otoczenie duży obiekt w sposób logiczny i ze zro-
zumiałą ikonografią. „Nawiązał przemyślnie” do zwy-
kłych form lokalnego krajobrazu ale „niezwykłych”
determinant – spokojnego jeziora i niespokojnych Alp
w tle. Dopasował także regionalne formy transponu-
jąc kształt swojego „statku” do zabudowy górskich
okolicznych krain, domów przekrytych obszernym
dwuspadowym dachem o niewielkim nachyleniu,
bauerowskich chalets, z wydatnym okapem. Według
Nouvela okazuje się, iż w rękach mistrza Architektu-
ra jest myślą przekształconą w bryłę, która winna har-
monijnie wpisywać się w otoczenie, organizując je
w sposób logiczny i zrozumiały… jest paradoksem:
pochłania przestrzeń po to, aby ją tworzyć…[2].

W opinii społeczności lokalnej, i nie tylko, obiekt
ten posiada cechy wybitnego, oryginalnego dzieła.
Wyróżnia się ze szwajcarskiego otoczenia z racji osią-
gniętych walorów estetycznych i prestiżowej działal-
ności na niwie szeroko rozumianej kultury. Liczne
jego zalety minimalizują nieliczne wady, np. ponoć
brak architektury tzw. tylnym elewacjom.

Znak
Znaczenie obiektów architektonicznych można

rozumieć w różnoraki sposób. Długa powojenna hi-

storia powstawania centrów kongresowych w Euro-
pie daje temu bardzo liczne świadectwa. Znakiem
czasu odwilży zimnowojennej jest na przykład ze-
spół architektoniczny UNO CITY w Wiedniu – siedzi-
ba ONZ i Austriackie Centrum Kongresowe (il. 4).
Wieloobiektowa struktura funkcjonalna, w sferze se-
mantycznej może być odczytywana jako symbol
polityki i współpracy oraz miejsce dialogu na teryto-
rium neutralnego kraju. Przywołanie idei „katedry”
w tym miejscu wydaje się być zasadnym. Autor obiek-
tów, Johann Staber powiedział o nich: Architektura
tworzona bez przekonania nie jest architekturą. Wzo-
rami dla mnie byli Camillo Sitte, Otto Wagner i Adolf
Loos. Naszym zadaniem (architektów, przyp. autora)
jest kształtowanie przestrzeni w pejzażu miejskim
i w budynku. Żelbet tworzy nowy świat kształtów [3].

Świat kształtów tworzy nowe symbole, jak w przy-
padku kształtu wielofunkcyjnego budynku Forum
Building 2004 w Barcelonie (il. 5). Użytkowa prze-
strzeń forum zdefiniowana bardzo wyraźnie, w prze-
ciwieństwie do otwartego forum publicznego, jak i –
wydawałoby się – ryzykowna forma trójkątna budyn-
ku nie kontynuująca w żadnym wypadku prosto-
kątnej siatki urbanistycznej XIX wiecznej Barcelony.
Ciemnoniebieskie fasady obrzucone barwionym
w masie betonem, poprzecinane nieregularnymi pa-
nelami witryn okiennych robią wrażenie tajemnicze-
go napisu obwieszczającego odrodzenie regionu Po-
łudniowej Europy.

Kontekst
Obydwa przytoczone ostatnio obiekty przeczą

natomiast innemu aspektowi architektonicznych współ-
czesnych „katedr”, za jakie uchodzą centra kon-
gresowe, czyli przemożnej chęci nawiązania do ist-
niejącego kontekstu. Nie mają one nic wspólnego
z zastanym krajobrazem kulturowym a mimo to stały
się symbolami i znakami współczesnej architektury.
Na czym zatem polega problem kontekstu nowocze-
snej architektury? Na pewno nie na skali obiektów!
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Raczej na formie i użytym materiale. Użyte materiały
w tych obiektach – beton we wszelkiej postaci i odmia-
nie – decyduje o nowym świecie kształtów, wykre-
owanych jednak przez intelekt twórcy. Tak wręcz dzieje
się w wielu przypadkach gdy analizujemy przesłanki
przestrzenne dla ich powstania. Z jednej strony, to co
determinowało poczynania planistyczne, to puste lub
zaniedbane tereny miejskie lub zdegradowane poprze-
mysłowe dające otwarte pole do działań formalnych.
Z drugiej strony prawem „katedry” jest dominować,
nie koniecznie w rozumieniu wertykalnym, jak cho-
ciażby w ICC – Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w Berlinie-Charlottenburg (il. 6) lub EURALIL-
LE w Lille, gdzie należało wypełnić duży obszar miasta
strukturą komunikacyjno-funkcjonalną.

Ale tak działo się i w nowożytnej przeszłości, kiedy
po okresie średniowiecza „przekroczono” mury miej-
skie, za którymi rodził się w bólach początek nowego
miasta. Z czasem, zwłaszcza w okresach gwałtowne-
go rozwoju i niekontrolowanego postępu, przestrzeń
ta nie podlega nostalgicznym regułom, by po latach
wrócić do ich uporządkowania i systemowego zago-
spodarowania z a pośrednictwem… między innymi
„nowych katedr”.

Początek przestrzeni
Spośród licznych dzisiaj obiektów użyteczności

publicznej wypełniających tkankę europejskich miast
wyjątkowe miejsce zajmują centra kulturalno-kongre-
sowe. Z racji swych wielofunkcyjnych rozwiązań, znacz-
nych w skali miasta gabarytów przestrzennych a także
zawartych idei plastyczno-architektonicznych preten-
dują do roli współczesnych katedr. Taka rola zawsze
będzie stwarzać wiele problemów formalnych, w tym
m.in. kontekstualnych, co dla komunikacji międzyludz-
kiej jest bardzo istotne. Zastanawiające jednak jest, że
zdecydowana większość tego typu obiektów broni się
dzisiaj doskonale posiadanymi rozwiązaniami, chociaż-
by w zakresie podstawowych wyznaczników dzieła ar-
chitektonicznego, jakimi są między innymi – zawarte
czytelne idee formalne czy też jego użyteczność [4].

Każdy czas, każda epoka wnosi przecież coś no-
wego do rozwoju cywilizacji. Przyśpieszony rozwój
ostatniego półwiecza czyni ją nader niesforną, pod
każdym względem. Stres cywilizacyjny, jakiego jeste-
śmy świadkami od II wojny światowej ma swe konse-
kwencje także w postrzeganiu idei dzieła architekto-
nicznego w przestrzeni zurbanizowanej, jego kontekstu
i jego użyteczności dla współczesnego miasta.

PRZYPISY

[1] Całkowita powierzchnia centrum, łącznie z parkiem
sztuki i parkingami wynosi 110 tys. m2, za: Centro Cultural
de Belem, Lisbona, katalog informacyjny, b.r.
[2] Za: Architektura &Biznes  4/1999, s.12.

[3] Za: Architektura 2/1980, s. 7.
[4] W. Chmielewski, Europejska przestrzeń kongresowa. Wy-
brane aspekty funkcjonalnego kształtowania obiektów dla
celów kongresowych, Wydawnictwo PK, Kraków 2008.
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Ewa Cisek*

OPERA  NARODOWA  W  OSLO  JAKO  ZNAK  MIEJSCA  I  DROGA
W  WĘDRÓWCE  KU  ILUMINACJI

THE  NEW  NORWEGIAN  NATIONAL  OPERA  HOUSE  IN  OSLO
AS  A  SIGN  OF  THE  PLACE  AND  THE  ROAD  IN  WANDERING
TOWARDS  ILLUMINATION

Budynek Opery Narodowej w Oslo wskazuje na konsekwentnie realizowaną tendencję projektową jak ochro-
na istniejącej tkanki miejskiej połączona z wielokierunkowym rozwojem, przeobrażającym miejsce zgodnie
z ideą kontynuacji, przenikania i dopełnienia. Założenie to jest znakiem miejsca, miasta i symbolem Norwe-
gii. Stanowi sztucznie skonstruowany krajobraz, który stał się integralną częścią naturalnego cypla i zatoki
Bjørvika – kolebki obecnej metropolii. Jako centrum kulturalne „dom sztuki” – o dużym zasięgu oddziaływa-
nia oraz obiekt ekologiczny uzyskał status „współczesnej katedry” i miano „Zielonej Opery”. Dzięki formie
o archetypowym rodowodzie budynek ten stanowi element drogi – przedłużenie i punkt kulminacyjny głów-
nej ulicy stolicy Norwegii.

Słowa kluczowe: archetyp, przestrzeń miasta

The National Opera House in Oslo indicates the constantly realized design tendency as a protection of the
existing city, as substance connected with multidirectional progress which transforms the place according to
the idea of continuation, penetration and completing. This assumption is a sign of the place, the city and
Norway. It is artificial constructed landscape which appeared to be an integrative part of the natural foreland
and Bjørvika gulf, the cradle of the present metropolis. As the cultural centre „The House of Art” with a huge
extent of influence and also ecological object it asquired the status of „The contemporary cathedral” and the
name of „The Green Opera”. Thanks to the form of archetypical lineage this building is an element of the way
– prolongation and the climax of the main street of the Norwegian capital.

Keywords: archetype, space of the town

* Cisek Ewa, dr inż. arch, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Projektowania Architektury Mieszkaniowej.
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Muzyka Edwarda Griega to jego wędrówka
przez norweskie fiordy
 Bjørnstjerne Bjørnson

Obiekty o funkcji kulturotwórczej od wieków pobu-
dzały wyobraźnię architektów i artystów. Wznoszone
często w sąsiedztwie tak dominujących budynków jak
starożytne świątynie czy średniowieczne katedry sta-
nowiły integralną część struktury miejskiej.

Współczesne norweskie założenia architektonicz-
ne, będące sceną dla ważnych wydarzeń kulturalnych
wskazują na pewną elastyczność w sposobie doboru
formy i aranżacji przestrzeni projektowanego obiektu
w stosunku do istniejącego kontekstu urbanistyczne-
go. Wyraźnie zarysowaną i konsekwentnie realizowaną
tendencją projektową jest ochrona istniejącej już tkanki
miejskiej idąca w parze z wielokierunkowym rozwo-
jem, przeobrażającym miejsce zgodnie z ideą konty-
nuacji, przenikania i dopełnienia. Naturalność i głę-
boko zakorzeniona więź z przyrodą sprawiają, że
nowo projektowane obiekty stają się bardziej częścią
krajobrazu i zastanej struktury, aniżeli początkiem al-
ternatywnej przestrzeni.

Inwestycje związane z kulturą stały się, zwłasz-
cza w ostatnim dziesięcioleciu, ważnymi elementami
porządkującymi przestrzeń miasta i podkreślającymi
tożsamość narodową Norwegów poprzez nawiązy-
wanie do lokalnych artefaktów z przeszłości i arche-
typowych motywów doświadczania świata. Nowy
budynek Opery Narodowej Den Norske Opera &
Ballet w Bjørvika w Oslo (arch. Snøhetta, realizacja
2008 r.) położony nad Oslofjordem – „Wrotami Nor-
wegii” jest tego doskonałym przykładem.

Opera jako znak miejsca i miasta Oslo oraz sym-
bol Norwegii

Norwegowie nazywani są często narodem arty-
stów i mistrzami w aranżacji ekspozycji pod gołym
niebem, których charakter umiejętnie podkreśla ich
związki z rodzimą kulturą.

Wybór lokalizacji nowego gmachu Opery nie jest
przypadkowy. Budynek powstał na półwyspie stano-
wiącym w przeszłości pierwotne centrum osady –
tętniący życiem średniowieczny plac targowy, który
z biegiem lat dał początek miastu. Pierwsze Oslo –
Dolina Bogów położone było właśnie na wschód od
obecnego centrum pomiędzy trzema rzekami Bjørvi-
ka, Alna i Hovin, z czasem zabudowanymi i płynący-
mi dziś pod ziemią. Sytuowanie ważnych funkcji na
półwyspach ma w Norwegii długą tradycję. W saam-
skich przekazach ludowych lavvo stojące na cyplu
oblanym z trzech stron wodą symbolizuje miejsce
mistycznego spotkania, cel wędrówki i oniryczny
obraz spełnienia. Sięganie do archetypowych moty-
wów, budujących tożsamość narodową Norwegów
najlepiej oddają słowa Sverre Fehna: Artefakty muszą
się na nowo narodzić i znaleźć swą przestrzeń w no-
wym kontekście. Aby różne artefakty mogły odnaleźć
swą przestrzeń, architekt musi żyć w ich zasięgu tak,
jak słowa żyją w zasięgu głosu aktora.

 Nowy gmach Opery jako centrum kulturalne
o dużym zasięgu oddziaływania stał się nie tylko swe-
go rodzaju pomostem łączącym przeszłość miasta
z jego teraźniejszością, ale uzyskał status „współ-
czesnej katedry” promieniującej pokojowym przesła-
niem poza granice macierzystego kraju. Requiem for
the victims of Nazi persecution Ståle Kleiberga roz-
brzmiało na dwóch półkulach, będąc równocześnie
hołdem złożonym ofiarom zamachu terrorystycz-
nego z 11 września 2001 r. Oryginalna forma budyn-
ku budząca różnorodne skojarzenia od zanurzonej
w morzu góry lodowej, po dziób statku stała się roz-
poznawalnym symbolem jednoznacznie identyfiko-
wanym z propagującą sprawiedliwość, prawdę i so-
lidarność Norwegią.

Jako największe kulturalne przedsięwzięcie budow-
lane ostatnich lat Opera jest częścią projektu Unii
Europejskiej pt. „ECO – culture”, którego celem jest
bardziej przyjazne środowisku zarządzane za pomocą
oszczędności w wydatkowaniu energii w systemach
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oświetleniowych, grzewczych i wentylacyjnych. Ze-
wnętrzna część południowej strony budynku składa
się z 450 m2 szklanej ściany zintegrowanej z panelem
z ogniw słonecznych. Pokrycie to wygeneruje rocznie
20 618 kWh co odpowiada rocznemu zużyciu energii
przez przeciętną rodzinę w Norwegii. Dzięki temu
obiekt ten już dziś zaliczany jest do jednego z najbar-
dziej ekologicznych na świecie szczycąc się chlub-
nym mianem „Zielonej Opery”.

Opera jako miejsce–dom w którym „mieszka”
sztuka

Do tworzenia potrzebny jest mi spokój i widok
dzikiej przyrody – tak o swojej twórczości pisał Edward
Grieg, który znajdował inspirację do komponowanej
przez siebie muzyki w przyrodzie i wszystkich jej dziw-
nych dźwiękach. Stworzona przez niego zupełnie
nowa perspektywa harmoniczna, przesłania i pomy-
sły są aktualne do dzisiaj. Wielki kompozytor był głę-
boko przekonany o ważnej, edukacyjnej roli muzyki
w społeczeństwie.

 Sposób ukształtowania formy Opery podkreśla
historycznie uwarunkowane miejsce i przeznaczenie
obiektu, pozwalając potencjalnemu odbiorcy odczuć
go niemal wszystkimi zmysłami. Podobnie jak więk-
szość założeń o funkcji kulturotwórczej budynek uzy-
skał własny, indywidualny charakter, widoczny w ory-
ginalnych rozwiązaniach formalnych i materiałowych,
będących wynikiem ścisłej współpracy architektów
i artystów.

Obiekt ma jasno określone granice informujące
odwiedzających o zmianie charakteru przestrzeni.
Przestrzeń sztuki – sacrum – otoczona z trzech stron
wodą jest sterylna i monumentalna. Biel marmuru
z włoskiej Carrary, ojczyzny opery, pozwala zwrócić
się do wnętrza, pozbyć się zakłóceń odbioru i zaaran-
żować nastrój, wywołując określone emocje, odczu-
cia i przeżycia. W kontekście miejskim zastosowanie
takiej „śluzy psychologicznej” pełni funkcję bramy
łączącej Świat Codzienności – szybkiego tempa życia

i chaosu ze Światem Wyciszenia – refleksji i zadumy.
Kluczową rolę w całej tej scenerii pełni kamień wę-
gielny z wyrzeźbionym rysunkiem, przypominającym
kręgi na wodzie. Powstał on w wyniku skierowania na
mokry cement fal dźwiękowych – melodii trwającej
minutę i 42 sekundy. Ta hiperuwertura – dzieło dwóch
szwedzkich kompozytorów Linusa Elmes i Ludwiga
Löfgren składała się z 13 odpowiednio skompreso-
wanych uwertur do najsłynniejszych oper.

Podczas uroczystości otwarcia Opery 12 kwietnia
2008 r. rozbrzmiewały dźwięki marmurowych cymba-
łów. Dzięki temu można było nie tylko zobaczyć i do-
tknąć materiału, z którego wymodelowano formę
obiektu, ale również usłyszeć jego charakterystyczny
dźwięk. Budynek przywodzący na myśl monumen-
talną rzeźbę, został pokryty 33 tysiącami białych, mar-
murowych płyt, z których każda jest unikatowym mo-
nolitem. Projekt topografii przyległego do budynku
terenu i jego dachu wykonało trzech norweskich arty-
stów: Jorunn Sannes, Kalle Grude i Kristian Blystad.
Zaprojektowany trotuar przechodzi miejscami w ka-
mienne stopnie, pochylnie i zagłębienia. Marmurowa,
sterylna przestrzeń ukrywa w sobie właściwe serce
założenia – emanującą ciepłem drewna i miękką formą
salę koncertową – miejsce gdzie odwiedzający obcu-
je ze sztuką.

Opera jako droga o konstruowanym krajobrazie
Norwegowie zdobywają wiedzę wędrując, stąd

wiedzą więcej o swoim kraju niż przeciętny mieszka-
niec Europy. Poszukiwanie piękna – piękna natury
i piękna prawdy często sprawia, że trzeba wyruszyć
w długą drogę. Żelazne motto: Wiedzę zdobywasz wę-
drując staje się wówczas zasadą warunkującą spo-
sób kształtowania i odbiór dzieł architektonicznych.

Czy budynek może być częścią drogi? Okazuje
się że tak. Gmach opery położony jest na zakończe-
niu głównej osi urbanistycznej miasta Karl Johans
Gate. Centrum Oslo jest tak ukształtowane, że moż-
na go w całości przemierzać pieszo. Główna ulica
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Opera Narodowa Den Norske Opera & Ballet w Bjørvika w Oslo. Fot. autorki / The Norwegian National Opera House Den
Norske Opera & Ballet in Bjørvika, Oslo. Photographed by the author
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stolicy opiera się na dwóch punktach kulminacyjnych:
na zachodzie na położonym na naturalnym wznie-
sieniu Pałacu Królewskim, na wschodzie zaś na dwor-
cu Oslo S. Jest on wizualnie połączony szklanym
łącznikiem z gmachem Opery – uformowanym na
podobieństwo sztucznego wzgórza. Przemierzając
Karl Johans Gate dochodzimy do nowej, sterylnej
przestrzeni, ukształtowanej z marmurowych bloków,
prowadzącej coraz to wyżej na dach obiektu, stano-
wiącego punkt kulminacyjny wędrówki. Tak jak na
zakończeniu drogi znajduje się archetypowe wzgó-
rze, z którego roztacza się widok na okolicę, tak
z dachu Opery widać rozległą panoramę, oddającą
kontekst miejsca: oblewające cypel z trzech stron
morze, przepływające promy i żaglówki, sylwetę śre-
dniowiecznej twierdzy Akershus, zabudowę zabyt-
kowego kwartału Kvadraturen, dworzec Oslo S oraz
tereny portowe. Na samym szczycie w monumental-
nej, śnieżnobiałej scenerii króluje pokryta aluminio-
wymi panelami z wytłaczanym hieroglificznym wzo-
rem Stage Tower – połyskujące w słońcu dzieło
norweskich artystów Løvaas & Wagle.

 Na dach opery można wejść pieszo, wjechać na
rowerze lub dopłynąć łódką od strony wody. Wę-
drówka jest o tyle fascynująca, że sztucznie skon-
struowany krajobraz zmienia się z minuty na minutę.
Szkło fasady oddziałuje jak lustro – otaczająca obiekt
rzeczywistość: niebo, morze, przepływające promy
i sąsiednia zabudowa widziane są w odbiciu. Biały
marmur zmienia kolor w zależności od pory dnia,
pogody i natężenia światła. Wstępując i zstępując
inaczej postrzegany jest horyzont i perspektywa.
Następuje stopniowanie napięcia. Rzeczywistość
widziana jest z poziomu wody – przysłowiowej „ża-
biej perspektywy”, następnie z poziomu człowieka
i wreszcie z góry. Wspinając się po budynku można
go poznać nie tylko wizualnie, ale również odczuć

poprzez dotyk i usłyszeć charakterystyczny odgłos
kroków, stawianych po marmurowym trotuarze. Okre-
ślenia architektura taktylna i sensualna w stosunku
do kamienno-szklanego gmachu wydają się być bar-
dzo odpowiednie.

Chcąc scharakteryzować futurystyczną budowlę
Opery w Oslo można zaryzykować stwierdzenie, że
jest to założenie zatracające do pewnego stopnia
cechy tradycyjnie rozumianego budynku. Bardziej od-
powiednie byłoby określenie „sztucznie skonstruowa-
ny krajobraz”, który stał się integralną częścią natu-
ralnego cypla i zatoki Bjørvika. Nad ostatecznym
wizerunkiem obiektu pracowała liczna rzesza archi-
tektów i artystów różnych narodowości. Założenie to
niesie w sobie wiele treści: podkreśla miejsce po-
czątku miasta, porusza swoją formą sensualną natu-
rę człowieka i budzi skrajne skojarzenia: od marmu-
rowych świątyń słonecznej Italii po surowe piękno
norweskiego krajobrazu. Jako obiekt o funkcji kultu-
rotwórczej stanowi integralną część przestrzeni miej-
skiej będąc jej kontynuacją i oryginalnym dopełnie-
niem. Jest on przedłużeniem i jednym z dwóch, obok
Pałacu Królewskiego, punktów kulminacyjnych głów-
nej arterii komunikacyjnej stolicy Norwegii. Deptak
miejski Karl Johans Gate przechodzi płynnie w szkla-
ny łącznik, skąd z wysokości można podziwiać „to-
pografię założenia”. Po opuszczeniu się na poziom
marmurowego trotuaru rozpoczyna się wspinaczka
już po dachu obiektu i percepcja otaczającej widza
rzeczywistości. W przyszłym roku krajobraz wokół
obiektu zyska dodatkowy element. Ostatnia faza re-
alizacyjna założenia obejmuje zmieniającą się w za-
leżności od pory dnia, pogody i rodzaju światła rzeź-
bę na wodzie, usytuowaną naprzeciwko Opery
w zatoce Bjørvika (projekt: HUN LIGGER/SHE LIES,
autorka: Monica Bonvicini, Włochy, planowana reali-
zacja – wiosna 2009 r.)
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Anna Ciżewska-Czarnecka*

WIRUSY  MIEJSKIEJ  PRZESTRZENI

THE  VIRUSES  OF  CITY  SPACE  VIRMES

Złożona struktura współczesnej przestrzeni miejskiej inspiruje jej użytkowników do działania, podjęcia z nią
dialogu, próby interpretacji. Formą tego dialogu są interwencje artystyczne przetwarzające przestrzeń, poszu-
kujące dla niej nowych znaczeń. Sztuka ulicy pojawiająca się spontanicznie w przestrzeni publicznej i rozwija-
jąca poza kontrolą, jak wirus, jest wyrazem aktywności jej użytkowników i sposobem nazwania ich potrzeb.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, sztuka ulicy, graffiti

The complex structure of contemporary city space inspire its users to start dialogue and interpretation. Form
of that dialogue are artistic activities, interventions transforming space, seeking new meanings for them.
Street art grows spontaneously (like a virus) in public space as product of activities and needs of their users.

Keywords: public space, street art, graffiti

Wędrówka przez współczesną metropolię jest po-
ruszaniem się w wielopoziomowym labiryncie zbu-
dowanym z płaszczyzn i brył o różnorodnej skali
i formie. Strukturę tego labiryntu określają obiekty
o szczególnych cechach estetycznych, różnych war-
tościach użytkowych i historycznych. Człowiek prze-
mierza odległości pokonując poziomy, klucząc wą-
skimi uliczkami, to znów wychodząc w rozległą
przestrzeń placu. Chowa się w tunelach metra, a za
chwilę znów pojawia się na powierzchni w innej czę-
ści miasta, wyniesiony do góry szklaną windą. Ma nad
sobą otwarte, słoneczne niebo, innym razem transpa-
rentne, rozpraszające światło przekrycie pasażu han-

dlowego, ze zgiełku ulicy wchodzi w mrok i ciszę świą-
tyni. Stoi, idzie wolno lub biegnie, jedzie tramwajem,
samochodem, szybką kolejką, czasem płynie łodzią.
Mija lustrzane fasady budynków, widzi odbijającą się
w nich rzeczywistość ulicy. Dotyka szorstkiej, betono-
wej ściany, zimnej stalowej poręczy, wody tryskającej
z fontanny. Zapach spalin miesza się z zapachem świe-
żego pieczywa i codziennych gazet. Nocą sztuczne
światło modeluje fasady budynków nadając im pla-
styczną ekspresję zupełnie różną od dziennego wize-
runku. Miasto otrzymuje wówczas nową, teatralną sza-
tę, której akcenty wyznaczają jaskrawym blaskiem
powierzchnie reklam i neonów.

* Ciżewska-Czarnecka Anna, mgr inż. arch., mgr sztuki, Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Zakład Rysunku,
Malarstwa i Rzeźby.
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Artysta nieznany, Pies, Paryż, Francja 2003, fot. Nicholas Ganz, źródło– N. Ganz, Świat graffiti, Warszawa 2008, s. 11
Unknown artist, Dog, Paris, France 2003, fot. Nicholas Ganz, N. Ganz, Graffiti World, Warsaw 2008, s. 11
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Percepcja przestrzeni współczesnego miasta od-
bywa się dynamicznie, angażuje wszystkie zmysły.
Współczesna aglomeracja to pulsujące światłem,
barwą i dźwiękiem obrazy, to płaszczyzny informa-
cyjne zawierające aktualne dane o trendach, zapisy-
wane powtarzanymi ciągami znaków i symboli. To
przestrzeń, gdzie każdy może wygłaszać swój nie-
skończony monolog, również wtedy, gdy publiczność
dawno już wybrała nowego idola. Technologia za-
pewnia ciągłość przekazu, nawet jeśli jego treść gi-
nie w szumie informacyjnym. Widok miasta traci wy-
raźne kontury, formy rozlewają się, stają się migotliwe
i zamazane, kadry przestrzeni stapiają się w płaską,
nieskończenie długą ścianę pokrytą kolorowymi,
świetlistymi znakami.

Technologie umożliwiają budowanie poziomów
struktury miasta wzwyż oraz w głąb. Powierzchnia
terenu jest tylko jedną z wielu przestrzeni dostęp-
nych mieszkańcom. Pomimo tylu możliwości poru-
szania się, płaszczyzny komunikacji nie są miejscem
kontaktów osobowych, lecz miejscem codziennego
mijania się anonimowych jednostek. Technologia
pozwala również na produkowanie ciągle nowych,
ulepszonych przedmiotów i zastępowanie nimi zuży-
tych. Rzeczy powstają jako celowo nietrwałe. Trwa-
łość i stabilność nie interesuje użytkowników wpa-
trzonych w zmieniające się mody i poszukujących
zróżnicowanych doświadczeń. Wartość ma to co
nowe i nadające się do powtórnego przetworzenia.
Wymienialność przedmiotów dotyczy również ele-
mentów architektury. Starą tkankę pokrywają stop-
niowo nowoczesne materiały i detale, kolejne war-
stwy najnowszych osiągnięć techniki przysłaniają
zużyte fragmenty miasta. O nietrwałości form archi-
tektury i wymienialności jej elementów mówili z opty-
mizmem i nadzieją już pół wieku temu twórcy Archi-
gramu i Independent Group. Według ich wizji, miasto
o mobilnej strukturze daje światu wizualny ekwiwa-
lent tego, jak należy radować się zabawą w zużywal-

ne, żyjące, ruchome miasto, złożone z zestawu czę-
ści. Kalejdoskop lustrzanych form i zmieniających się
z sezonową modą kolorów elewacji rzeczywiście cie-
szy współczesnego przechodnia. Zapatrzony w mi-
goczące powierzchnie reklam, oślepiony pulsującym
światłem neonów, zatrzymuje się zachwycony i ogłu-
piały w lustrzanym labiryncie ulic próbując w wielo-
krotnych odbiciach odnaleźć prawdziwego siebie.

Dynamiczna wielkomiejskość dostarcza jej miesz-
kańcom silnych bodźców wizualnych i psychicznych.
Pragnienie kontaktu z prawdziwą zielenią i czystą
wodą, podświadoma chęć przebywania w przyjaznym
otoczeniu o określonej tożsamości i specyfice wy-
wołują potrzebę ożywienia tkanki miasta, nadawania
znaczenia przestrzeni „wszędzie i nigdzie”, potrzebę
akcentowania „własnych” miejsc i obiektów.

Francuski artysta Ivan Polliart postrzega dzisiejsze
miasta jako zbiór zamkniętych, pustych skorup wro-
gich człowiekowi, jego indywidualności, ewokujących
poczucie anonimowości i nudy. Performer Gregoire
Motte przyjmuje natomiast postawę przechodnia ob-
serwatora, który dryfuje w przestrzeni aglomeracji po-
szukując wydarzeń i bodźców do prowokowania no-
wych sytuacji. Jego celem jest nawiązywanie kontaktu,
aranżowanie wybranego fragmentu przestrzeni do
przypadkowych spotkań z innymi przechodniami.

Miejskie pejzaże inspirują do działań, prowokują
spontaniczny rozwój autorskich ingerencji. Otocze-
nie staje się tworzywem i środkiem przekazu. W ten
sposób miejska, zaplanowana i kontrolowana prze-
strzeń wytwarza wirusy deformujące, przekształcają-
ce jej tkankę. Sztuka ulicy pojawia się zwykle w miej-
scach, gdzie żywe są problemy klasowe, gdzie
mieszają się różne kultury. Jest wtedy narzędziem
walki o wpływy, metodą wyznaczania granic. Poja-
wieniu się pierwszych artystów graffiti z pewnością
sprzyjał specyficzny charakter nowojorskich ulic gdzie
bezpośrednio z eleganckim światem Broadwayu są-
siadują slumsy Harlemu. Dziś widzimy jak graffiti po-



276

krywa nie tylko wagony kolejowe lecz ściany, szczy-
ty budynków w miastach całego świata. Popular-
ne są ręcznie robione plakaty o różnych formatach
i kształtach, ilustracje wykonywane bezpośrednio
na murze za pomocą szablonów lub umieszczanie
w przestrzeni zdekonstruowanych popularnych zna-
ków i symboli. Działania te mają różną wartość, nie
wszystkie z nich są wypowiedzią artystyczna o prze-
myślanej strategii, nie wszystkie też interesujące, eks-
presyjne akcje o wysokich walorach plastycznych zo-
staną właściwie zrozumiane i docenione. Graffiti i jego
nowe, współczesne formy nie zawsze są przejawem
bezmyślnej agresji, wandalizmu. Autor traktuje obraz
umieszczany w przestrzeni publicznej jak komu-
nikat, który dotrze do maksymalnie dużej grupy od-
biorców. Obrazy mają charakter zaczepny, mają pro-
wokować do myślenia, edukować. Są komentarzem
zjawisk społecznych i kultury masowej, są próbą
nawiązania kontaktu z przechodniem. Czasem są
tylko spontaniczną ekspresją osobowości autora,
a przestrzeń traktowana jest łagodniej – jako wizual-
ny kontekst dla sztuki.

Banksy, najbardziej znany dziś brytyjski artysta
graffiti, posługuje się najczęściej wielkoformatowym
szablonem. Wykorzystuje on do swoich akcji kon-
tekst wybranych fragmentów przestrzeni publicznej,
powierzchnie placów, ulic, pomników, przestrzeń
parków, aby za pomocą humorystycznych grafik
i sloganów zamanifestować pacyfistyczne oraz anty-
kapitalistyczne poglądy i sprowokować reakcję wi-
dzów.

Ciekawym polskim przykładem zabawy z pejza-
żem miejskim jest powstały w Gdańsku i rozwijający
się w innych dużych miastach projekt M-city. Polega
na wkomponowywaniu w przestrzeń miasta niewiel-
kich, papierowych szablonów. Przedstawiają one ele-

menty miejskiej rzeczywistości – ludzi, domy, fabry-
ki, ulice, pojazdy, przetworzone na język plastyczny
za pomocą wyrazistej, czarno-białej, modułowej sty-
listyki. Dzięki dostępności wzorów szablonów w in-
ternecie, każda zainteresowana osoba może zostać
aktywnym uczestnikiem projektu.

Można zauważyć, że ciągle zmieniający się obraz
miasta jest wynikiem użytkowania go przez ludzi, jest
skutkiem oddania do użytku przestrzeni publicznej.
Mieszkańcy dynamicznie przekształcają fragmenty
przestrzeni według swoich potrzeb i pragnień. Kiedy
pojawiają się nowe obiekty lub akcenty, zostają albo
zaakceptowane i wciągnięte w zjawisko przetwarza-
nia albo agresywnie odrzucone. Sztuka podkreśla
i uwypukla ten proces, a spontaniczna sztuka ulicy
jest szczególnym przejawem poszukiwaniem relacji
między organizmem miasta a jednostką.

Użytkownicy miejskiej przestrzeni przejmują nad
nią kontrolę, nad dziełem podarowanym im przez
twórcę. Dzieło zużywa się, psuje, deformuje, zmienia
według nowych, często sprzecznych potrzeb właści-
cieli. Jest uzupełniane o nowe elementy. Jacques
Derrida nazywa taką sytuację przechodzeniem jed-
nej obecności w inną. Według filozofa dzieło sztuki
(literackie, architektoniczne) jest bytem interaktyw-
nym, uzależnionym od przesłania jakie umieści w nim
odbiorca. Pierwotna struktura utworu skazana jest
na przebudowę, a jego znaczenie ciągle powstaje
od nowa w trakcie każdorazowej percepcji i w zależ-
ności od kontekstu. Twórca nie decyduje o ostatecz-
nej wymowie dzieła. Estetyczna tkanka miasta pod-
lega ciągłym zmianom odpowiadającym nowym
trendom, ustrojom, wydarzeniom. To proces ciągły
i naturalny, świadczący o żywym zaangażowaniu
mieszkańców w przekształcanie swojego otoczenia.
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Jacek Czechowicz*

NOWY OBIEKT I KONTEKST OTOCZENIA W ARCHITEKTURZE
MIASTA

THE NEW OBJECT AND THE CONTEXT OF SURROUNDINGS
IN THE ARCHITECTURE OF THE CITY

Obraz współcześnie powstających obiektów podlega ciągłym przewartościowaniom. Architektoniczne for-
my, w każdym okresie historii zawierały elementy spójne lub kontrastujące z najbliższym otoczeniem. Wśród
nowych kreacji, szczególnie interesujące są obiekty zawierające jednocześnie elementy integracji
i kontrastu, jak na przykład Glaskugelhaus w Dreźnie czy Burgtheater Dziwadło w Budziszynie. Zawarte
w nich dążenie do pogodzenia „nowatorskości” z potrzebą wpisania się w linię kontynuacji rozwojowej
miasta znakomicie wzbogaca jego strukturę przestrzenną.

Słowa kluczowe: Otoczenie obiektu, spójność z otoczeniem, kontrast stylistyczny, harmonijna integracja

The image of contemporary objects is subject to constant redefinitions. Architectural forms, in every period
of history, contained cohesive or contrasting in the face of the closest environment elements. At present,
amongst new creations, forms containing elements of integration and the contrast at the same time are
interesting, like for example Glaskugelhaus in Dresden or Burgtheater Dziwadło in Bautzen. Aspiration inclu-
ded in them to connecting the modernity with the need of becoming part of the line of the developmental
continuation of the city superbly is enriching its spatial structure.

Keywords: surroundings of the object, cohesion with surroundings, stylistic contrast, harmonious integration

* Czechowicz Jacek, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków.

Współczesność utożsamia się przede wszystkim
z latami bieżącymi, jednak z uwagi na upływający
czas i postępujące zmiany uwarunkowań, obraz ele-
mentów aktualnie „współczesnych” podlega usta-
wicznym przewartościowaniom. Oceniając powsta-
jące obecnie dzieła architektoniczne, należy mieć

świadomość, że również i te dawniejsze miały w od-
powiednim okresie ten sam atrybut współczesności.
Analiza relacji powstających form do przestrzeni,
w której zostały umieszczone, a także tworzenie no-
wych struktur może zatem opierać się również na
doświadczeniach dotychczasowych. Nowe kreacje
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1. Drezno, Dom Szklanej Kuli, Glaskugelhaus, fot. Mariusz Czechowicz, 07.2008
2. Budziszyn, Budynek teatru miejskiego, Burgtheater Dziwadło Na Hrodże, fot. Jacek Czechowicz, 07.2008
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architektoniczne w różnym stopniu zawierają w so-
bie kontynuację lub zaprzeczenie wykształconych
i panujących w danym okresie wzorców stylistycznych.

Odnosi się wrażenie, że szczególnie w latach obec-
nych zarysowuje się tendencja modelowania przestrze-
ni pozbawionej spójności z otoczeniem. Z pewnością
szerokie możliwości techniczne w większym stopniu
wspierają nowatorskie działania współczesnych nam
twórców [2]. Wydają się one bardziej odważne, wyra-
ziste, nawet spektakularne. Należy jednak pamiętać,
że dzieła autorów zarówno obecnych jak i ubiegło-
wiecznych zawierają ten sam czynnik zróżnicowane-
go kształtowania poziomu utożsamienia się z najbliż-
szym kontekstem. W zasadzie cała historia rozwoju
architektury wiąże się z kolejnymi procesami harmo-
nijnego rozwoju, połączonego z momentami przeło-
mowymi, kiedy powstawały nowe style i nowatorskie
próby wypełniania przestrzeni, dla których poprzed-
nie struktury stawały się coraz większym kontrastem.

Powstające współcześnie dzieła architektoniczne
w kontekście przestrzeni miejskiej mogą często wy-
dawać się pozbawione relacji z najbliższym otocze-
niem, stanowiąc samodzielną dla siebie wartość kom-
pozycyjną. Paradoksalnie jednak, w dążeniu do
oderwania się twórców od przestrzennej rzeczywisto-
ści tkwi ukryty czy mimowolny zamiar ustosunkowa-
nia się do określonego tła – choćby dla celów zasto-
sowania kontrastu formalnego czy przestrzennego.
Pełna możliwość wyobcowania jest w pewnej mierze
iluzoryczna – autor nowej kreacji musi poznać środo-
wisko przyszłego działania, by uzyskać świadomość
możliwości, które ono daje. Do tego dochodzą obo-
wiązujące w danym miejscu prawne wymogi kompo-
zycji przestrzennej, w pewnym stopniu narzucające
wstępne ramy koncepcji projektowej.

Współczesne miasto jest przestrzenią urbani-
styczną zawierającą rozmaite dokonania architekto-
niczne, powstające w ciągu wielu epok. Ich różnorod-
ny charakter stylistyczny wpływa na oblicze miasta,

kształtując jego charakter, specyfikę i niepowtarzal-
ność. Dzieło architektoniczne w kontekście struktury
zabudowy składa się na syntetyczny obraz charakte-
ru miasta. Jednak nie każda forma architektoniczna
może być zaliczona do kreacji znamiennych. Kwestia,
czy dany projekt uzyska status dzieła jest w jakimś
sensie związana z jego przeznaczeniem i względami
użyteczności dla społeczeństwa miejskiego.

Miasto jest też rodzajem organizmu, kierującego
się złożonymi prawidłami przestrzennego rozwoju.
Jeśli dochodzi do próby wprowadzenia formy opiera-
jącej się czytelnym, zrozumiałym regułom, jej oddzia-
ływanie jest w większości negatywnie, jako kolizja prze-
strzenna lub stylistyczna. Oczywiście w przyszłości,
na drodze przewartościowań lub przekształceń oto-
czenia może się okazać, że taka czy inna dysharmo-
nia ulegnie zniwelowaniu, lecz istnieje też ryzyko od-
rzucenia formy pociągające całkowitą jej przebudowę
a nawet likwidację.

Wśród wielu współczesnych realizacji w struktu-
rze miejskiej zabudowy, szczególnie interesująco
prezentują się te z nich, które przejawiają wyraźne
dążenia do harmonijnego ustosunkowania się do
najbliższych form architektonicznych, lecz zarazem
posiadają wyodrębnioną, samodzielną stylistykę,
wyrażającą indywidualizm i zawierającą odpowied-
nio wyważone elementy kontrastujące.

Jednym z przykładów formy spójnej z otoczeniem,
lecz równocześnie zawierającej cechy indywidualne,
jest wybudowany w Dreźnie w latach 2006–2008 Dom
Szklanej Kuli w pobliżu narożnika placu Wiedeńskie-
go i ulicy Praskiej. Obiekt stanowi element realizo-
wanego w bieżących latach dużego kompleksu han-
dlowo-usługowego, położonego przy głównej arterii
miejskiej, stanowiącej reprezentacyjną oś handlowo-
-usługową łączącą centrum z głównym dworcem ko-
lejowym [2 ]. Zrównoważone relacje przestrzenne
obiektu z pozostałymi formami wznoszonego kwarta-
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łu miejskiego, zawierają się w harmonijnym wpisaniu
bryły w pozostałe gabaryty kompleksu zabudowy.
Obiekt jest jednym z grupy prostopadłościennych form
rytmicznie zestawionych bloków o wzajemnie zbliżo-
nej wielkości, kształcie i stylistyce, wyznaczających
tradycyjny układ pierzei ulicy miejskiej o spójnej, jed-
nolitej kompozycji. Przełamanie tej jednorodności na-
stąpiło w obrębie samego obiektu – środkowa część
prostopadłościanu jest przerwana; w rozsunięcie to
wstawiono kulę, nieco wyższą od budynku i jedno-
cześnie cofniętą w głąb elewacji. Dzięki takim zabie-
gom, struktura budynku stanowi wyraźny akcent prze-
strzenny, który z większej odległości jest prawie
niedostrzegalny, lecz tym samym wywołuje chęć bliż-
szego zapoznania się ze sposobem wkomponowania
kulistego kształtu w regularną, prostopadłościenną
bryłę oraz zachęca do odwiedzenia wnętrza z niety-
pową organizacją podziału jego przestrzeni. Formę
architektoniczną całości tworzy lekka, ażurowa i trans-
parentna struktura regularnej siatki konstrukcyjnej
wypełnionej w większości szkłem, natomiast wstawio-
na kula swym podziałem przypomina globus z ukła-
dem południków i równoleżników, stając się szyldem
dla placu Wiedeńskiego – głównego węzła komuni-
kacyjnego śródmieścia Drezna.

W projekcie budynku Glaskugelhaus wyraźną in-
tencją była rezygnacja z wywołania widocznego kon-
trastu względem pozostałych obiektów, na rzecz zróż-
nicowania zawartego wyłącznie w ramach wewnętrznej
struktury. Okazało się to zupełnie wystarczające do
uzyskania sztandarowej i niepowtarzalnej formy, prze-
łamującej jednorodność stylistyczną nowego zespołu
zabudowy usługowej. Zabieg ten pozwolił na łatwą
identyfikację i czytelne zaakcentowanie miejsca sta-
nowiącego główny narożnik wprowadzający do ze-
społu handlowo-usługowego.

Zupełnie inną, niezwykle interesującą, próbą spe-
cyficznego i niekonwencjonalnego ustosunkowania
się do otoczenia jest budynek teatru miejskiego na

wzgórzu zamkowym w Budziszynie zrealizowany
w latach 2001–2003. Podobnie, jak drezdeński Glas-
kugelhaus, obiekt swą ogólną dyspozycją prze-
strzenną wpisuje się w charakter i gabaryty okolicz-
nej zabudowy. Uzyskano tu wrażenie kontynuacji
historycznego układu zespołu zamkowego, wykorzy-
stując możliwość wprowadzenia nowej kubatury od
strony południowej, wzdłuż linii murów wzgórza zam-
kowego, na miejscu zniszczonych w czasie II wojny
światowej dawnych obiektów Kornhauses. Takie usy-
tuowanie obiektu stworzyło efekt uzasadnionego wy-
pełnienia i przestrzennego domknięcia, wywołując
niemal zupełną integrację całego zabytkowego kom-
pleksu. Nowatorska forma budynku teatralnego ko-
responduje z istniejącymi w bezpośrednim sąsiedz-
twie obiektami historycznymi, jakkolwiek reprezentują
one stylistykę ubiegłych epok. Stało się to możliwe
dzięki odpowiednio zorganizowanej kompozycji ar-
chitektonicznej, a także świadomości dysponowania
stosunkowo dużą powierzchnią wewnętrzną, niwelu-
jącą kontrasty formalne i jednocześnie mającą inte-
grujący charakter dziedzińca przed frontem główne-
go obiektu zamku-pałacu.

Architektura budziszyńskiego „teatru na grodzie”
stanowi przenikanie spójności i kontrastu wobec bli-
skiego otoczenia, będąc połączeniem elementów za-
równo tradycyjnych, jak i współczesnych. Zgodność
formalną zachowuje przede wszystkim bryła obiek-
tu, przypominająca swym kształtem klasyczny układ
wydłużonego skrzydła zabudowy. Całość
przykryto dachem dwuspadowym o dobrze dobra-
nych proporcjach i spadku połaci, korespondującej
z odpowiednią wysokością ścian. W części dachu
wprowadzono lukarny, a ściany wypełniają okna
o układzie wyraźnie nawiązującym do budynku zam-
kowego. Spójna jest także kolorystyka i faktura da-
chu i ścian. Ten „konwencjonalny” styl budownic-
twa został przełamany odmiennym potraktowaniem
pozostałych części obiektu. Zastosowano uprosz-
czoną, pozbawioną dekoracji geometrię elementów
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przestrzennych – wprowadzono formy trapezów,
lukarny mają kształt prostych brył, okna stanowią
kompozycję prostokątnych otworów. Pojawiają się
fragmenty ścian ustawione szczytem do frontu i do-
datkowo cofnięte bądź wysunięte względem głów-
nej płaszczyzny elewacji. Całą środkowa część wy-
pełnia przeszklenie w rodzaju powiększonej witryny
ekspozycyjnej, za którą ustawiono monumentalną
rzeźbiarską kompozycję figuralną Der Rietschelgiebel
rzeźbiarza Ernsta Rietschela z roku 1840, wykonaną
dla pierwszego teatru miejskiego w Dreźnie. Szklana
płaszczyzna wywołuje jednoczesne wrażenie wpro-
wadzenia przestrzeni dziedzińca do dwukondygnacyj-
nego wnętrza oraz daje efekt odbicia pozostałej za-
budowy placu, co powoduje harmonijną integrację
przedpola fasady teatru z jego wnętrzem.

Budynek „teatru na grodzie” jest udanym przykła-
dem wyważonego współdziałania obiektu z otocze-
niem. Z jednej strony stanowi ciekawą, samodzielną
kompozycję, która jednocześnie w odpowiednim za-
kresie koresponduje z dawnym, zabytkowym zespo-
łem zabudowy wzgórza zamkowego Ortenburg w Bu-
dziszynie.

Struktury urbanistyczne miast podlegają ciągłym
procesom przeobrażeń przestrzennych i stylistycznych.
Wśród nowych obiektów, które w różnym stopniu

uwzględniają charakter najbliższego otoczenia, można
zauważyć szereg udanych prób wyrażających dążenie
do pogodzenia najnowszych rozwiązań z potrzebą
wpisania się w proces harmonijnej kontynuacji rozwo-
jowej przestrzeni miejskiej. Ma to szczególne znacze-
nie w odniesieniu do miast zabytkowych, bądź ukła-
dów wynikających z dawniejszych, „klasycznych”
struktur. Działania takie wymagają skrupulatnego rozu-
mienia relacji formy z tłem oraz umiejętności porusza-
nia się pomiędzy pojęciami tradycja – nowoczesność,
zachowawczość – nowatorskość, jak również znajo-
mości rodzajów obszaru miejskiego, umożliwiających
adekwatny poziom kreacji przestrzennych [3].

Podane przykłady, reprezentujące określony mo-
del działań projektowych wykazują, że względy roz-
woju miasta wymagają i zarazem pozwalają na urze-
czywistnienie pewnych przełamań jednorodności
z równoczesnym stosowaniem niekonwencjonalnych,
kontrastujących rozwiązań. Względy kompozycji
przestrzennej mają znaczenie nadrzędne, lecz ich
zachowanie wcale nie musi pociągać rezygnacji
z nowych eksperymentów. Wymaga to z pewnością
dużego doświadczenia oraz umiejętności kompozy-
cyjnych. W przeciwnym wypadku, zabudowę miast
zaczną wypełniać kolejne formy, budzące mniej lub
więcej kontrowersji, ale niewnoszące znaczących
wartości dla struktury urbanistycznej miasta.
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Elżbieta Czekiel-Świtalska*

ZNAK MIEJSCA A NOWOCZESNA PRZESTRZEŃ ARCHITEKTO-
NICZNA

THE SIGN OF A PLACE IN MODERN ARCHITECTURAL SPACE

Nowoczesny obiekt architektoniczny staje się znakiem miejsca wykorzystując na przykład oryginalną prze-
strzeń urbanistyczną, znaną na świecie imprezę międzynarodową, najnowsze technologie. Historyczna prze-
strzeń powinna być znakiem miejsca samym w sobie, a nowa zabudowa z pokorą ją uzupełnia, bez rywali-
zacji do tytułu o symbol miejsca. Miejsca, które historycznie już zapisały się sławą na mapach świata, same
są znakiem.

Słowa kluczowe: znak miejsca, nowoczesna architektura

The modern building becomes a sign of a place making use of such a factors, as for example an original
urban space, some international events, modern technologies etc. The historical space should be a sign of
a place itself, and the new buildings should complement it without aspiration for the range of „the sign of the
place”. The places already historically famous all around the world are the sign of their place itself.

Keywords: the sign of a place, modern architecture

The modern building becomes a sign of a place
making use of such a factors, as for example an ori-
ginal urban space, some international events, mo-
dern technologies etc. The historical space should
be a sign of a place itself, and the new buildings
should complement it without aspiration for the ran-
ge of „the sign of the place”. The places already hi-
storically famous all around the world are the sign of
their place itself.

Nowoczesny obiekt architektoniczny powstaje
w określonej przestrzeni, która jest przez niego albo
lekceważona i próbuje nadać jej nowe znaczenie,
stać się jej znakiem albo wpisuje się w nią, grzecznie
i bez afirmacji samego siebie, lecz dopełniając za-
stałą w danej przestrzeni architekturę.

Otaczająca nas przestrzeń spostrzegana jest, zapa-
miętywana i rozpoznawana dzięki charakterystycznym
sekwencjom. W krystalizowaniu się tych sekwencji istotną

* Czekiel-Świtalska Elżbieta, dr inż. arch., Politechnika Szczecińska, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego.
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rolę odgrywają formy mocne, współtworzące ich atmos-
ferę i stanowiące czytelne znaki, pozwalające na jedno-
znaczną identyfikację miejsc i przestrzeni [1].

Czy nowoczesna architektura, sama w sobie może
stać się znakiem miejsca? Przy tak dużej ilości no-
wej zabudowy, jaka powstaje w coraz szybszym tem-
pie, trudno jest stać się znanym znakiem. Dzisiaj
w poszukiwaniu rozgłosu jakiegoś obszaru, szuka
się pomysłu na, np. ciekawą przestrzeń, nowoczesną
architekturę czy też organizację imprezy międzyna-
rodowej, a to staje się znakiem miejsca.

Przestrzeń urbanistyczna, jako znak miejsca
Znak miasta może powstać, dzięki urbanistycz-

nemu pomysłowi na zagospodarowanie przestrzeni.
Przestrzeń, która stała się znakiem Walencji, jej

największą atrakcją, otworzyła możliwość powstania
architektury, która została symbolem miasta. Nowo-
czesna architektura nadała temu miejscu nowe zna-
czenie przestrzenne i funkcjonalne.

Przez Walencję przepływała rzeka Turia, która
powodowała powodzie. Po ostatniej z nich w 1957
roku podjęto decyzję zmiany biegu koryta rzeki, a na-
stępnie zbudowania sztucznego zbiornika wody i tamy,
co spowodowało, że rzeka jako taka w tym miejscu
przestała istnieć. Pozostało koryto rzeki, które trzeba
było zagospodarować. Pierwszym pomysłem była
budowa drogi szybkiego ruchu, co podzieliłoby prze-
strzennie Walencję na 2 części. Jednak pomysł, który
zrealizowano to zmiana byłej przestrzeni rzecznej
w ciąg pieszy. Stał się on centralną osią miasta,
a jednocześnie jedną z największych jego atrakcji.
Znajdują się tu różne sektory:

1. od chronionej przyrody z jeziorem, w którym
można oglądać łabędzie, kaczki, ryby czy żółwie,

2. poprzez miejsca wypoczynku, z ławeczkami,
małą architekturą i dużą ilością różnego rodzaju ele-
mentów z wodą od fontann, przez ukształtowane
zbiorniki wodne do naturalnego jeziorka, otoczony-
mi różnorodną roślinnością,

3. oryginalne place zabaw, z których najsłynniej-
szy jest zakątek „Guliwera”,

4. aż po różnego rodzaju urządzenia sportowe,
a w szczególności boiska do gry w piłkę nożną, ko-
szykówkę, tenisa ziemnego oraz mini stadion lekko-
atletyczny, każde z miejscem dla widowni i większym
lub mniejszym zapleczem sanitarnym.

Cały ciąg pieszy, to ścieżka zdrowia, na której spo-
tkać można zarówno osoby biegające, jak i jeżdżące
na rolkach czy rowerach. W wielu miejscach zainsta-
lowane są urządzenia do ćwiczenia, na podobień-
stwo wyposażenia siłowni.

Pałac Muzyki – z pięknym zagospodarowaniem,
przed którym znajduje się fontanna, wieczorem pod-
świetlona różnymi kolorami, gdzie przy muzyce zda-
je się, że kolorowa woda tańczy w rytmie muzyki.
Odbywają się tu spektakle muzyki operowej, teatral-
ne i taneczne.

Miasto nauki i sztuki (il. 1) – uznawane za dzielni-
ce przyszłości, w którym znajdują się: opera, mu-
zeum nauki i sztuki, nowoczesne kino typu Imax, pla-
netarium, oceanarium z delfinarium (il. 3) i liczne
restauracje.

Przestrzeń po byłej rzece jest na tyle wyodrębnio-
na z otoczenia, że powstająca tu zabudowa nie mu-
siała podporządkowywać się zastałemu zainwestowa-
niu. Zielony ciąg rekreacyjny jest zagospodarowywany
do dnia dzisiejszego. Powstała przestrzeń o nowej
funkcji wymagała nowej kubatury. Idealne pole do
popisu dla współczesnych architektów. To właśnie
nowa funkcja i zagospodarowanie przestrzeni umożli-
wiły powstanie nowoczesnej architektury, a ona nadała
tej przestrzeni swoisty charakter, stając się znakiem
miejsca. W szczególności Pałac Sztuki staje się sym-
bolem, tak na przykład puchar dla zwycięzcy Formuły
1 (w tym roku pierwszy raz odbyła się w Walencji) był
w kształcie swoistej miniatury tego obiektu.

Ciąg ten stał się kilkukilometrową osią miasta,
zagłębioną w stosunku do otaczającego terenu na
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1. Walencja – Miasto Nauki i Sztuki / Valencia – The City of Science and Art    2.  Walencja – Stare Miasto / Valencia – The
Old City   3. Walencja – Oceanarium / Valencia – The Aquarium   4. Monaco   5. Saragossa – EXPO 2008   6. Benidorm
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kilka metrów, do której przylega stare miasto i nowo-
czesna zabudowa. Liczne mosty zawieszone nad cią-
giem pieszym to zarówno historia, jak i nowoczesne
kształty nadane nowym budowlom. Samo przejście
pod nimi nie zawsze jest przyjemne, ze względu na
niskie i często nieodnowione dolne części. Dwa
z nich, z których jeden został dopiero oddany do użyt-
ku zaprojektował Santiago Calatrava, który jest rów-
nież twórcą kilku budynków Miasta Nauki i Sztuki.

Spacerując po Turii oglądamy nie tylko jej zago-
spodarowanie, ale również przestrzeń ją otaczającą.
W zależności od miejsca, w którym się znajdujemy wi-
dać historyczną zabudowę, w różnym stanie technicz-
nym i nowoczesne budynki o różnych kształtach,
w większości kilkunasto lub kilkudziesięciopiętrowe. Za-
równo część historyczna jak i nowoczesna to bardzo
ciekawa zabudowa, jednak o różnej formie. Powstały
ciąg pieszy uporządkował tą przestrzeń, stając się bu-
forem między tymi światami a jednocześnie łącząc je.

Znak miasta powstający dzięki ogólnoświatowej
imprezie

Wygrywając w rywalizacji o organizację EXPO
zyskuje się nie tylko dochód z takiej imprezy, ale
sławę i to na cały świat. Taki sukces można osią-
gnąć przedstawiając ciekawą koncepcję urbani-
styczną i architektoniczną, oczywiście z całym nie-
zbędnym zapleczem i pomysłem tematycznym.

Wyścig państw i miast do sławy, również umożli-
wia powstanie znaku architektonicznego. Wiele miast
stara się o organizację EXPO, które w tym roku odby-
ło się w Hiszpanii – w Saragossie. Ta wystawa przy-
czyniła się do powstania architektury na jej użytek,
a budynki te zyskały dzięki temu sławę. Chęć starania
się o organizację EXPO 2008 to również pomysł na
przestrzeń, w której wystawa zostanie zorganizowana
i jej zagospodarowanie. Przestrzennie wybranie miej-
sca na Międzynarodową Wystawę Targów było bar-
dzo trafne. Teren przylega bezpośrednio do rzeki Ebro,
co jeszcze bardziej podkreśla tegoroczną tematykę:

„Woda a zrównoważony rozwój”. Z wielu miejsc ob-
szaru wystawy i jej budynków można było oglądać
miasto. Dodatkową atrakcją umożliwiającą podziwia-
nie terenów zarówno EXPO, jak i Saragossy była ko-
lejka linowa wisząca nad terem wystawy i jej okolic.

EXPO 2008 w Saragossie (il. 5) imponowało róż-
norodnością form architektonicznych. Od zabudowy
niskiej o organicznych kształtach, poprzez wyższe
budynki na rzucie prostokątów, aż do wysokiego
budynku wznoszącego się na rzucie półkola. Do
budowy obiektów użyto różnych materiałów budow-
lanych: betonu, szkła, drewna i innych. Zarówno
kształty budynków, jak użyte materiały sprawiły, że
na jednym obszarze o wspólnej funkcji powstały
obiekty o całkiem odmiennej formie, ale każdy z nich
był na swój sposób oryginalny. Wspólnym elemen-
tem łączącym te budynki, była woda w różny spo-
sób eksponowana. Woda tworzyła ściany budynków,
otaczała je tworząc wrażenie, że jest on posadowio-
ny na wodzie. Na terenie były liczne baseny, w któ-
rych można zamoczyć nogi i wodospady oraz zada-
szenia, spod których wydobywała się wodna mgiełka.

 Były również części edukacyjne, nie tylko dla
dzieci, ale także dla wielu dorosłych, którzy mogli się
wiele dowiedzieć o potrzebach człowieka oraz waż-
nej roli wody i przyrody w naszym istnieniu. Tematy-
ka wystawy pomogła w oryginalnym przedstawieniu
stoisk poszczególnych krajów, z czego Polska na tle
innych wypadła bardzo dobrze.

Atrakcje będące znakiem miejsca
Próbę zaistnienia i ściągnięcia dużych rzesz tury-

stów podjęło miasto Benidorm, które chciało zaist-
nieć na mapach świata. Znakiem, jakie miało je roz-
sławić miała być nowoczesna przestrzeń, składająca
się praktycznie tylko z wysokiej zabudowy (il. 6).

Benidorm jest miastem współczesnym, zabudo-
wanym nowoczesną architekturą, próbującą dości-
gnąć miasta „drapaczy chmur”. Powstały tu wieżow-
ce jeden koło drugiego. Jednak okazuje się, że ta
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nowoczesna architektura nie jest w stanie zachwyć
sama sobą, na tyle żeby przyciągnąć turystów przez
cały rok. Atrakcją tego miejsca jest jego górzyste po-
łożenie, morze i ciepły klimat. Jednak to wszystko
okazało się być zbyt mało, żeby zapewnić wykorzy-
stanie tak dużej ilości miejsc noclegowych i zaplecza
turystycznego. Miasto szuka rozwiązania dla tego pro-
blemu, który zmniejsza się jedynie w okresie letnim,
kiedy zjeżdża się więcej turystów. Próba przyciągnię-
cia ludzi to szukanie atrakcji typu: parki wodne, świat
egzotycznych zwierząt, kluby rozrywki, Benidorm Pa-
lace – rozrywka typu pokazy akrobatyczne, muzyka
i śpiew, oczywiście mnóstwo restauracji i kawiarni. Wła-
śnie te atrakcje (a w szczególności Aqualandia) roz-
mieszczone w pięknym górzystym położeniu, a nie
wieżowce, są znakiem tego miejsca.

Miasto ze sławą ukształtowaną historycznie
Istnieją miejsca, które same w sobie są utrwalo-

nym symbolem, znanym na całym świecie. Takim przy-
kładem jest Monte Carlo, dzielnica Monaco. Miejsce,
które zasłynęło z kasyn, uzdrowisk, pięknego położe-
nia i krajobrazu oraz Grand Prix Monaco (jedna z naj-
bardziej prestiżowych imprez Formuły 1), nie musi
szukać symbolu w formie dzieła architektonicznego.

Monaco zbudowane na skałach, z zabytkową i nową
architekturą nie przyciąga ludzi bryłą, lecz ukształtowa-
nym przez ludzi charakterem miejsca. Słynne kasyna,
wyścigi Formuły 1, to są atrakcje przyciągające tury-
stów. Ciepły klimat, przepięknie wpisana w skałach ar-
chitektura, setki łodzi (il. 4), najsławniejsi i oczywiście
najbogatsi ludzie. Tu po prostu wypada być. To jest
jedno z miejsc gdzie historia miejsca spowodowała, że
stało się słynne na całym świecie. Monaco nie szuka
sławy przez oryginalną zabudowę, to architekci szu-
kają sławy projektując w nim architekturę.

Historyczna zabudowa znakiem miasta
Mimo że dzisiejsza zabudowa często rządzi się

przypadkiem, to jednak w większości przestrzeni hi-

storycznie ugruntowanych rozwija się i uzupełnia
według określonych reguł.

Idealnym przykładem miasta, którego zabudowa
jest historyczna to Kraków, którego znakiem jest za-
bytkowa przestrzeń i architektura. Jednak stare mia-
sto, jakie chciałam przedstawić jest w Walencji, po-
nieważ właśnie tam stara tkanka przeplata się z dużą
ilością nowej zabudowy.

Współczesna architektura pojawia się w częściach
starówek, gdzie wchodzimy w świat wcześniejszych
epok. To zazwyczaj miejsca, które są chronione przed
mocną ingerencją nowoczesnej zabudowy.

Opisany wcześniej ciąg pieszy w Walencji przyle-
ga bezpośrednio do przestrzeni starego miasta. Na
starym mieście nowoczesna architektura podporząd-
kowuje się istniejącej zabudowie i historycznemu
układowi przestrzennemu (il. 2).

Na obszarze starego miasta nowa architektura po-
wstaje z pełnym poszanowaniem do istniejącej prze-
strzeni ukształtowanej historycznie i obiektów archi-
tektonicznych. Nowa zabudowa jest kształtowana
z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów budow-
lanych i kształtów, ale podporządkowuje się zastałe-
mu układowi wysokością i gabarytami uzupełniając
historyczny układ. Często nowe realizacje, wykonuje
się tam zostawiając sam front historycznego budynku
i dobudowując całą resztę.

Miasta mogące poszczycić się zabytkową prze-
strzenią, powinny ją chronić przed nowymi symbola-
mi w postaci nowoczesnej architektury. Jest tyle
miejsc w każdym mieście, gdzie może powstać no-
woczesna architektura, jako jego znak, że można
pozostawić świat przeszłych epok nie ingerując
w niego agresywną nowością.

Dzieło architektoniczne znakiem miejsca
Może przychodzi era, gdzie przestaniemy zasta-

nawiać się nad przestrzennym usytuowaniem budyn-
ków, bo zaczną one wędrować jak Wóz Drzymały.
Już coraz częściej nowoczesna architektura, to nie
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pomysł na jej kształt, przestrzeń, w której powstaje,
ale wykorzystanie najnowszych technologii. „Tańczą-
cy budynek” jak często jest określany projekt Davida
Fiszera obiektu Dynamic Tower ma stanąć w Duba-
ju, a podobny jest planowany w Moskwie. Budzi on
ciekawość nie tylko u osób zainteresowanych archi-
tekturą. Wyróżnia się on nie tylko tym, że ma mieć
obrotowe piętra, ale również ma zaspokoić zapotrze-
bowanie na energię dla siebie i pobliskich budyn-
ków. W tym celu wykorzystane mają być baterie sło-
neczne i turbiny wiatrowe.

Możliwe, że „tańczący budynek” stanie się zna-
kiem miejsca, pytanie tylko na jak długo. Pomysł ten
na pewno będzie powielany, udoskonalany i tak jak
pierwsze wieżowce wzbudzały zachwyt i rozsławiały
miejsce, a dzisiaj już „poszły w zapomnienie”, tak te
niezwykłe budynki z najnowszymi technologiami przy
ich dużym nasyceniu przestaną zadziwiać.

Przy tak dużej i szybkiej ekspansji nowoczesnej
zabudowy, szukającej wszystkiego naj i oczywiście
oryginalności, zdaje się, że zaistnienie nowych obiek-
tów na arenie lokalnej, krajowej czy międzynarodo-
wej to już nie tylko dzieło architektoniczne samo
w sobie, ale przestrzeń, której funkcja jest oryginal-
na, niepowtarzalna czy znana, umożliwiająca rozsła-
wienie zabudowy w niej powstałej. Liczy się również

klimat geograficzny, naturalne środowisko, jakim są
góry, morze i inne wody. To również coraz większy
nacisk na oprawę dzieła architektonicznego przez
zieleń, małą architekturę i zawsze modną wodę
w różnym wydaniu.

Architektura i cała sztuka dziś nie jest wyrażeniem
plastycznym jakiegoś określonego ideału, jest wyra-
żeniem każdego ideału, któremu twórca potrafi nadać
formę. (…) Naczelną wartością stała się nie tyle sama
sztuka zwana architekturą, co „konwencja” umożli-
wiająca przychylne zaakceptowanie nowych kształ-
tów i ich przyjazny odbiór [2].

W tym wyścigu zadziwienia czymś nowym w ar-
chitekturze, Polska może stać się ciekawa dla tury-
stów przez swoją niepowtarzalność. Wysokich i ory-
ginalnych budynków jest na całym świecie mnóstwo
i powstaje jeszcze więcej, w coraz krótszym czasie.
Jeżeli unikniemy wyścigu w tym kierunku, a zacznie-
my dbać o historyczne części miast, a nowe będą
przyjazne dla ludzi, to może się okazać, że nasz znak,
jako przestrzeń przyjazna człowiekowi, może stać się
ciekawszy od innych.

Znakiem miejsca znanego w świecie czy w da-
nym regionie staje się powiązanie pomysłu na prze-
strzeń urbanistyczną, czy architektoniczną z atrak-
cjami rekreacyjnymi, sportowymi, kulturalnymi oraz
imprezami o zasięgu międzynarodowym.

PRZYPISY

[1] J. Gyurkovich, Forma i kontekst, Czasopismo Technicz-
ne, z. 13/2007, Wyd. PK, Kraków 2007, s. 57.
[2] D. Kozłowski, O pięknie architektury (współczesnej) –
uwagi o ułomności rzeczy użytecznych Czasopismo Tech-
niczne, z. 13/2007, Wyd. PK, Kraków 2007, s. 77.
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ODBUDOWA  FORTYFIKACJI  KOŻUCHOWA.  PONOWNE  WY-
KORZYSTANIE  SYSTEMU  OBRONNEGO  W  PRZESTRZENI
WSPÓŁCZESNEGO  MIASTA

THE FORTIFICATION OF KOŻUCHÓW CAN BE RESTORED. REUSE
OF  OLD  DEFENSE  SYSTEMS  IN  URBAN  SPACE  OF  MODERN
CITIES

Kożuchów, podobnie jak inne nieco zapomniane i zaniedbane miasta szuka sposobów na powstrzymanie
dalszej degradacji, a nawet sposobów na ożywienie i rozwój. Jednym z nich może być ponowne wykorzy-
stanie systemu obronnego w przestrzeni współczesnego starego miasta. Zachowane w dobrym stanie mury
obronne, baszty, basteje oraz fosa a także zamek, będący elementem tego systemu, mogą stać się naj-
większą atrakcją turystyczną Kożuchowa a także regionu W ten sposób fortyfikacje Kożuchowa, które kiedyś
chroniły miasto przed zniszczeniem dzisiaj znów mogą przyczynić się powstrzymania jego degradacji
a nawet być czynnikiem miastotwórczym.

Słowa kluczowe: przestrzeń miejska, współczesne miasto, fortyfikacje, system obronny

Kożuchów, today somewhat abandoned and neglected town, is eagerly seeking for any means of stopping
the progressive degradation that could, perhaps, secure some kind of development in the future. On of those
could be reuse of former very well preserved defense system – old walls, bastions and towers. When
restored, they can become an attractive point of interest for extended tourist movement bringing economical
activity not only to the town but also to the entire region. The fortifications, that have saved the town from
being plundered and destroyed many times in the past centuries, can save the town again.

Keyword: reuse, urban space, modern city, fortification, defense system
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W województwie lubuskim jest wiele miast i mia-
steczek, które do dnia dzisiejszego nie podniosły się
całkowicie ze zniszczeń wojennych oraz zaniedbań
ostatnich kilkudziesięciu lat. Jednym z nich jest Ko-
żuchów, wspaniałe miasto o średniowiecznym rodo-
wodzie, bogatej historii, w którym zachował się czy-
telny średniowieczny układ urbanistyczny a także
liczne zabytki budownictwa i architektury. Do najcen-
niejszych z nich należy gotycki kościół, zamek oraz
miejskie fortyfikacje.

Kożuchów, podobnie jak inne nieco zapomniane
i zaniedbane miasta, szuka sposobów na powstrzy-
manie dalszej degradacji a nawet sposobów na oży-
wienie i rozwój. Jednym z nich może być ponowne
wykorzystanie systemu obronnego w przestrzeni
współczesnego starego miasta.

W tym roku powstał projekt rewitalizacji starego
miasta w Kożuchowie, którego najważniejszym ele-
mentem jest koncepcja zagospodarowania dla celów
turystycznych reliktów średniowiecznego systemu
obronnego. Zachowane w dobrym stanie mury ob-
ronne, łupinowe baszty, basteje oraz fosa, a także
zamek, będący elementem tego systemu, mogą stać
się największą atrakcją turystyczną Kożuchowa, jak
również regionu. Wykorzystanie dla celów komercyj-
nych fortyfikacji nie tylko ożywi starówkę ale przede
wszystkim korzystnie wpłynie na zmiany w przestrzeni
centrum miasta. Uporządkowane zostaną ciągi ko-
munikacyjne oraz tereny zielone, usunięte zostaną
obiekty szpecące miasto, renowacji poddane zostaną
zniszczone i zaniedbane budynki, wolne przestrze-
nie zostaną zabudowane i zagospodarowane.

W ten sposób fortyfikacje Kożuchowa, które kie-
dyś chroniły miasto przed zniszczeniem dzisiaj znów
mogą przyczynić się powstrzymania jego degradacji
a nawet być czynnikiem miastotwórczym.

Jak wspomniano, Kożuchów należy do najstar-
szych miast Środkowego Nadodrza. W materiałach
archiwalnych nazwa Kożuchów (Cosuchov) pojawiła
się po raz pierwszy w roku 1273. Dokument, wysta-

wiony przez księcia głogowskiego Henryka III, jest
potwierdzeniem umowy zawartej w 1253 roku mię-
dzy Konradem I i biskupem wrocławskim Tomaszem,
a wśród świadków, którzy podpisali pergamin, jest
kasztelan kożuchowski Dietrich (Dietrych castelanus
in Cosuchov) oraz proboszcz Kożuchowa Henryk.
Kożuchów był wówczas ukształtowanym miastem
i znajdował się w granicach księstwa głogowskiego.

We wczesnym średniowieczu prawdopodobnie
istniał tu gród, który wchodził w skład państwa ple-
miennego Dziadoszan. W pobliżu grodu krzyżowały
się ważne szlaki handlowe wiodące z Wrocławia do
Krosna. Korzystne położenie grodu sprawiło, że
w jego pobliżu rozwinęła się osada targowa, która
już w 1125 roku posiadała swój kościół. Na począt-
ku XIII stulecia Kożuchów był już znacznym ośrod-
kiem miejskim, złożonym z rozproszonych członów
osadniczych: grodu, osady targowej, rzemieślnicze-
go podgrodzia z kościołem, komory celnej, karczmy
i młyna.

W pierwszej połowie XIII wieku, prawdopodobnie
za czasów Henryka Brodatego (1202-1238), doszło
do wytyczenia miasta o regularnym rozplanowaniu.
Miasto lokacyjne zajmowało niewielki obszar, całe
założenie stanowił prostokątny rynek i otaczające go
kamienice z działkami oraz plac, na którym stał jed-
nonawowy kościół i cmentarz. Budynki mieszkalne
były płytkie, powiększenie nastąpiło później wraz
z powstaniem uliczek (dzisiejsza ul. Kościelna, Klasz-
torna, Legnicka, Daszyńskiego, Limanowskiego,
Obywatelska, 1 Maja) wychodzących pod kątem pro-
stym z narożników rynku. Wznoszono wówczas domy
drewniane, parterowe, z otwartymi przejazdami na
zaplecza posesji, gdzie znajdowały się ogrody wa-
rzywne i zabudowa gospodarcza. W pobliżu miasta,
w odległości około 70 m na północ, znajdował się
zamek i młyn wodny. W połowie XIII wieku, w miej-
scu dawnej świątyni, wzniesiono kościół murowany
trójnawowy z długim prostokątnym prezbiterium.
Około połowy XIII wieku, za zgodą księcia głogow-
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Kożuchów. Koncepcja zagospodarowania systemu obronnego miasta / Reusing old fortifications in Kożuchów.
A conceptual design
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skiego Konrada, teren Kożuchowa został powiększo-
ny do wielkości objętej później obwarowaniami. Po-
wstały nowe ulice (dzisiejsza ul. Mickiewicza, Gło-
gowska, Krzywoustego), a dotychczasowe zostały
przedłużone.

W 1253 roku książę Konrad dokonał translokacji
prawnej miasta, nadając prawa magdeburskie i ze-
zwalając na budowę obwarowań. Przypuszcza się,
że analogicznie do Głogowa, miasto zostało otoczo-
ne wałem i palisadą. Pod koniec XIII wieku w więk-
szości miast śląskich, a wśród nich i w Kożuchowie,
wały z palisadami zastąpiono murami z kamienia
polnego układanego warstwowo. Mury w Kożucho-
wie miały wysokość ponad 8,0 m i grubość od 1,5
do 1,9 m. Od strony wewnętrznej w górnej partii zwę-
żały się uskokowo tworząc osłonięty od zewnątrz
ganek o szerokości ok. 1,0 m. Ganek umożliwiał ko-
munikację między basztami, rozmieszczonymi na
całym obwodzie murów co 48,0–58,0 m. Baszty były
wyższe, wysunięte przed lico murów, otwarte od
wewnątrz, zwieńczone drewnianymi hurdycjami. Mury
otoczono fosą o szerokości do 22,0 m i wałem ziem-
nym o wysokości 6,0 m. Wjazd do miasta umożliwia-
ły przerzucone drewniane zwodzone mosty przed
bramami. Trzy bramy Głogowska, Krośnieńska
i Żagańska były budowlami piętrowymi z przejazdem
w parterze i pomieszczeniem dla strażników na pię-
trze. W XV wieku system obronny został wzmocnio-
ny drugim pasem murów, rozciągających się od za-
chodniego skrzydła zamku do bramy Głogowskiej,
wyposażonych w półkoliste basteje. Bramy składały
się z dwóch przejezdnych budynków połączonych
obmurowaną szyją, przerzuconą nad fosą. Po poża-
rze w 1764 roku część fortyfikacji została rozebrana
i wykorzystana do odbudowy domów.

Podstawą gospodarki Kożuchowa w średniowie-
czu było rzemiosło i handel. Na terenie miasta dzia-
łało kilka silnych organizacji cechowych: sukiennicy,
tkacze, kuśnierze, rzeźnicy, kowale, stolarze, piwo-
warzy. Ważną rolę odgrywało również rolnictwo, upra-

wiano przede wszystkim zboża i winną latorośl. Po-
nadto zajmowano się hodowlą owiec. Przywileje, któ-
rymi władcy księstwa obdarowywali miasto sprzyjały
jego rozwojowi. W połowie XV wieku Kożuchów otrzy-
mał prawo bicia własnej monety. W latach 1340–1369,
z fundacji księcia Henryka V, wybudowano nowy
kościół parafialny (poprzedni kościół farny spłonął
w 1339 roku). Kilka lat wcześniej za murami miasta
powstał ufundowany przez Henryka IV szpital, obok
niego wzniesiono kościół św. Ducha. W 1489 roku
został zbudowany nowy ratusz, rozrastały się rów-
nież przedmieścia.

Na przełomie XV i XVI wieku księstwo głogowskie
i Kożuchów przeżywały swój rozkwit. Książę Zygmunt
Jagiellończyk usadowił na zamku w Kożuchowie sil-
ny oddział, którego zadaniem było zwalczanie roz-
bójnictwa. W 1516 roku kożuchowski zamek wszedł
w posiadanie Jana von Rechenberga. Za jego rzą-
dów wprowadzono w mieście luteranizm.

W XIV–XV wieku utrwalił się model wąskiej dział-
ki, budynki były sytuowane szczytowo do ulicy. Po
pożarze w 1554 roku cała zabudowa wokół rynku
została wzniesiona z kamienia i cegły, piwnice i mury
dwóch kondygnacji nadziemnych zachowały się do
dzisiaj. Po następnym pożarze w 1764 roku władze
miejskie nakazały stosować przy odbudowie trzy
kondygnacje dla kamienic rynkowych i dwie dla za-
budowy poza strefą rynku.

Wydarzenia wojny trzydziestoletniej były dotkliwe
dla miasta, z obecnością wojska wiązały się pożary,
gwałty, grabieże, prześladowania religijne. Po woj-
nie Kożuchów stracił wiele swoich praw i przywile-
jów. Powoli jednak miasto podnosiło się z upadku,
odbudowano i przebudowano wiele obiektów, mię-
dzy innymi kościół farny i ratusz. W 1678 roku zało-
żono wodociągi, doprowadzające wodę z okolicznych
wzgórz. Rozbudowały się przedmieścia, na jednym
z nich ewangelicy zbudowali swój cmentarz (dzisiej-
sze lapidarium). W czasie wojny północnej do Kożu-
chowa wkroczyły wojska szwedzkie Karola XII.
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W 1709 roku za murami miasta wzniesiono kościół
ewangelicki, a kilka lat później szkołę.

W XVII wieku miasto nawiedziły liczne epidemie,
klęski nieurodzaju, pożary. Efektem toczących się od
XVII do XIX wieku wojen był upadek gospodarczy
miasta. Pierwsza fabryka włókiennicza pojawiła się
w mieście już w końcu XVIII wieku, jednak rozwój
przemysłu w Kożuchowie był bardzo powolny.
Główną przyczyną był brak wody w mieście. Ponad-
to doświadczeni wojnami mieszkańcy nie zgodzili się,
by przez Kożuchów przebiegała szosa Berlin-Wro-
cław. Droga, którą rozpoczęto, w 1817 roku, przecię-
ła Nową Sól, a Kożuchów został na uboczu ważnych
szlaków komunikacyjnych.

W 1849 roku rozbudowano ratusz, a w 1869 roku
uruchomiono nowy szpital, w 1909 roku wprowadzo-
no elektryczne oświetlenie i uruchomiono wodociągi
miejskie, likwidując lampy naftowe oraz drewniane
rury i zbiorniki na wodę. Na przełomie XIX i XX wieku
rozbudowały się przedmieścia, szczególnie tereny
położone po wschodniej stronie miasta. Tam też
wzniesiono w roku 1890 dworzec kolejowy. Kożu-
chów otrzymał połączenie kolejowe z Nową Solą
i Żaganiem. W zachodniej części miasta, w latach
trzydziestych XX wieku, powstały obszerne koszary
wojskowe. Działania wojenne II wojny światowej omi-
nęły Kożuchów. Pod koniec 1943 roku zorganizowa-
no w mieście filię obozu koncentracyjnego Gross-
Rosen. Więźniowie byli zatrudnieni w miejscowych
zakładach przemysłowych, rolnictwie i w warsztatach
rzemieślniczych. 14 lutego 1945 roku miasto zajęły
wojska radzieckie, a latem tego roku zorganizowano
polską administrację. Po wojnie Kożuchów nadal był
siedzibą władz powiatowych, w 1953 roku zlikwido-
wano powiat kożuchowski, a władze powiatowe prze-
niesione zostały do Nowej Soli.

Jak wspomniano najcenniejszym zabytkiem Ko-
żuchowa są relikty średniowiecznych fortyfikacji mia-
sta. Zachowane w dobrym stanie prawie na całym
obwodzie stanowią wyjątkowy w skali Polski przy-

kład budownictwa obronnego. Kożuchów, podobnie
jak wiele innych miast na Śląsku, pierwotnie otoczo-
ny był umocnieniami drewniano-ziemnymi. Jednak
już na początku XIV wieku miasto otoczono wysokim
kamiennym murem wzmocnionym gęsto rozmiesz-
czonymi basztami. Przed murem znajdowała się sze-
roka wypełniona wodą fosa. W XV wieku fortyfikacje
zostały zmodernizowane. Wzniesiono drugi, ze-
wnętrzny pierścień kurtyn, niższy od wewnętrznego
i zaopatrzony w masywne basteje. Wewnętrzny pas
murów zwieńczony był gankiem bojowym z przed-
piersiem zaopatrzonym w liczne otwory strzelnicze.
Zewnętrzna kurtyna wraz z bastejami zwieńczona była
krenelażem. Do miasta prowadziły cztery bramy. Od
wschodu Brama Głogowska, od północnego-zacho-
du Brama Krośnieńska, od zachodu Brama Żagań-
ska i od południa Brama Szprotawska. Fortyfikacje
miasta sprzężone z znajdującym się w północnej
części zamkiem i jego umocnieniami stanowiły przez
stulecia skuteczny system obronny Kożuchowa.

Fortyfikacje Kożuchowa nie były dotychczas
przedmiotem kompleksowych badań historycznych,
archeologicznych i architektoniczno-konserwator-
skich. Niemniej ten bezcenny zespół budowli obron-
nych już teraz wart jest zagospodarowania i udo-
stępnienia dla turystów.

W planach rewitalizacji Starego Miasta przewidu-
je się wykorzystanie pozostałości systemu obronne-
go dla celów komercyjnych. Dlatego planuje się wy-
konanie niezbędnych prac budowlanych, dzięki
którym obwarowania staną się dostępne dla zwie-
dzających. Prace te związane będą z wszystkimi ele-
mentami fortyfikacji.

Na koronie murów w południowym odcinku zbu-
dowany zostanie, przekryty drewnianym dachem,
ganek bojowy. Na ganek będzie można wejść z po-
ziomu drugiej kondygnacji baszty, której górna część
zostanie zrekonstruowana. Nie istnieje możliwość wier-
nego odtworzenia najwyższego odcinka murów obron-
nych (ganek bojowy). Dlatego będzie on, wkompo-
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nowanym harmonijnie w całość, elementem współ-
czesnym. Wydaje się, że na podstawie badań histo-
rycznych, architektonicznych i konserwatorskich, re-
konstrukcja górnych kondygnacji baszty będzie
możliwa. Również, z punktu widzenia konserwatorskie-
go, możliwa jest rekonstrukcja fragmentów bastei.

Planuje się zmianę elewacji zamku. Dotychcza-
sowy tynk, tzw. cyklina, zostanie zastąpiony tynkiem
gładkim. Kolor elewacji powinien być adekwatny do
epoki, z której pochodzi budowla. Dojście do zamku
zlokalizowane na nasypie gruntowym przecinającym
fosę zostanie zastąpione drewnianym mostem zwo-
dzonym nawiązującym charakterem do budowli mili-
tarnych. Wzdłuż północnego odcinka murów obron-
nych, na stokach fosy, zostaną wykonane kamienne
schody ułożone na gruncie. W tym miejscu rozpo-
czynać się będzie trasa turystyczna biegnąca wzdłuż
murów obronnych.

Fosę na całej jej długości należy przeznaczyć na
trasę turystyczną. Niezbędne będzie jej oczyszczenie
i odwodnienie. Należy również wykonać przejścia umoż-
liwiające wejście lub wyjście z rowu w kierunku miasta.

W budynku usytuowanym we wschodniej części
miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie fosy (dawny ma-

gazyn) planuje się ulokowanie siedziby muzeum sztu-
ki militarnej. Należy przywrócić pierwotną formę bu-
dynku, a wnętrze adaptować na nowe funkcje.

Wał ziemny przecinający fosę w osi dawnej bra-
my miejskiej zastąpiony zostanie murowanym z ka-
mienia arkadowym mostem. Pozwoli to na utrzyma-
nie komunikacji w tym miejscu miasta, a jednocześnie
uczytelni fosę oraz pozwoli na bezkolizyjne przejście
trasy turystycznej pod mostem.

W miejscu betonowego placu w północno-wschod-
niej części miasta, po zewnętrznej stronie murów
obronnych powstanie parking dla samochodów oso-
bowych i autobusów wraz z infrastrukturą. Niezbęd-
ne będzie przebicie w murze obronnym przejścia
łączącego parking ze Starym Miastem.

Jak widać planowany zakres prac adaptacyjnych,
związanych z udostępnieniem dla celów turystycz-
nych pozostałości średniowiecznego systemu obron-
nego Kożuchowa, będzie bardzo duży. Wydaje się
jednak, że ten projekt może być jedyną szansą na
ożywienie miasta, które od kilkunastu lat znajduje się
w stanie stagnacji. Ożywienie takie może być warun-
kiem, aby planowany przez władze miasta proces
rewitalizacji starówki powiódł się.
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Piotr Fiuk*

SYMBOLE  NOWOCZESNOŚCI  W  STRUKTURZE  ZABYTKOWYCH
MIAST  EUROPY [1]

MODERNITY  SYMBOLS  IN  STRUCTURE  OF  THE  HISTORIC  CITIES
OF  EUROPE

Zabytkowa przestrzeń jest atrakcyjnym miejscem dla wykreowania interesującej architektury. Miasta od za-
wsze były miejscem, w którym odznaczały się upodobania poszczególnych epok. Lokalizacja w starej dziel-
nicy zobowiązuje architekta do wyszukanej postawy twórczej. Walorem kompozycji architektonicznej tak
położonego obiektu jest historyczny kontekst, który wymaga szacunku dla otoczenia – może być inspiracją
do indywidualnej współczesnej kreacji.

Słowa kluczowe: transformacja, konserwacja zabytków, architektura nowoczesna

Historic space is an attractive place for interesting architecture creation. The cities have always been the
places characterised by the tastes of various eras. Location in an old district obligates an architect to
extraordinary creating conduct. Quality of architectural composition of object situated in such a place is a
historical context requiring respect for surroundings – it may be an inspiration for the individual contempora-
ry creation.

Keywords: transformation, conservation of historical monuments, modern architecture

Znane na międzynarodowym forum realizacje
nowoczesnej architektury wywierają bardzo duży
wpływ na świadomość architektów w różnych kra-
jach; stają się źródłem inspiracji, podstawą do kry-
stalizacji nowych trendów i tendencji. Należą do nich
liczne obiekty, zlokalizowane w zespołach staromiej-
skich. Wśród tych projektów wyróżnić można dwie
tendencje twórczej kreacji: pierwszą charakteryzuje

nawiązanie do zastanego krajobrazu i lokalnego cha-
rakteru; druga reprezentuje awangardową postawę,
poszukującą nowych środków wyrazu i indywidual-
nych zasad kształtowania przestrzeni miasta histo-
rycznego. W obydwu widoczny jest respekt dla oto-
czenia. Niezależnie od ambicji twórczych architektów,
poszukiwany jest kompromis, równowaga i harmo-
nia z przeszłością. Tendencja „tradycyjna” stara się

* Fiuk Piotr, dr inż. arch., Politechnika Szczecińska, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Teorii
Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków.
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nie wyróżniać współczesnych elementów z nawar-
stwionego przez lata układu przestrzennego. Posta-
wa „nowoczesna” wyraża dystans i opozycję wzglę-
dem ciężaru tradycji. Kontrast z formą zabytkową
traktuje jako walor własnej indywidualności. Do rów-
nowagi i harmonii, jaką w pierzei ulicy lub placu two-
rzy zestawienie różnych form z przeszłości, dodaje
współcześnie ukształtowaną formę – kontrastującą
materiałem, technologią, gabarytem; posiadającą
jednak wspólne cechy w strukturze wewnętrznej,
sylwecie i indywidualizmie plastycznym.

Współczesne uzupełnienia historycznych zespo-
łów nowoczesnymi formami architektonicznymi wpi-
sują się w wielowiekową tradycję ewolucyjnego prze-
kształcania brył i fasad domów, która charakteryzowała
minione epoki. W przeszłości zmiany kompozycyjne
i funkcjonalne podporządkowane były wielu czynni-
kom. Do najważniejszych należały: zmieniające się
prawo budowlane i przepisy katastralne; konieczność
podporządkowania się wymaganiom, jakie narzucały
względy militarne; pojawianie się nowych tendencji
artystycznych i estetyczno–formalnych, utrwalanych
w postaci „obowiązujących” stylów; wykorzystanie
nowych materiałów i technologii budowlanych; uno-
wocześnienia w wyposażeniu wnętrz; rozwój gospo-
darczy i przemysłowy wraz z tendencją do wyróżnie-
nia i reklamy; zmiany w stylu życia i obyczajowości;
wymagania użytkowe i poszukiwania podniesienia
standardu i komfortu. Wydaje się, że szczególnie
ważną przyczyną, inspirującą zmiany i wpływającą
w dużym stopniu na przekształcania i przebudowę
istniejących struktur, była też przemożna chęć wyróż-
nienia się i prezentacji postawy, świadczącej o roze-
znaniu w aktualnie obowiązujących tendencjach,
upodobaniach i modach.

W miastach Europy Zachodniej myśl architekto-
niczna, na podstawie której podjęto odbudowę daw-
nych dzielnic zniszczonych w czasie drugiej wojny
światowej, realizowana była w poszczególnych mia-

stach w oparciu o wykrystalizowane odmienne zało-
żenia ideowe, programy konserwatorskie i koncepcje
architektoniczno-urbanistyczne – odpowiadające ich
specyfice, różnorodności układów przestrzennych,
charakterystycznych dla poszczególnych państw i re-
gionów. Metody odbudowy zniszczonych historycz-
nych układów, jaką realizowano w Polsce po 1945 r.,
nie zastosowano w miastach zachodniej części kon-
tynentu. Wykrystalizowanych zostało kilka koncepcji,
na podstawie których zagospodarowywano zniszczo-
ne zespoły miejskie. Wyróżnić można kilka charakte-
rystycznych tendencji i przyjętych metod odbudowy
oraz zabudowy starych miast europejskich:
– dostosowanie do dawnych układów i pierwotnej
skali z wtopieniem nowych elementów, projektowa-
nych w neutralnych formach, w historyczną strukturę
i krajobraz, jednak bez odtwarzania historycznych
form zabudowy (Prinzipalmarkt w Münster, Middel-
burg, Lubeka, Florencja);
– nawiązanie do historycznego układu urbanistycz-
nego, ale bez pełnego odtwarzania pierwotnego pla-
nu dzielnicy i bez odbudowy kamienic w dawnych
formach (Hanower, Kolonia, Mediolan, Norymberga);
– wprowadzanie nowoczesnych realizacji, zachowu-
jąc generalnie skalę i plan historycznych dzielnic (Bar-
celona, Berlin, Hertogenbosch, Ulm);
– nowoczesne realizacje, nie odnoszące się do tra-
dycji i dawnych układów przestrzennych (Brunszwik,
Eindhoven, Graz, Hamburg, Rotterdam, Wenecja);
– współczesne tendencje rekonstrukcji obiektów za-
bytkowych i próby pełnej odbudowy historycznego
centrum w jego dawnej formie (Drezno, Frankfurt nad
Menem, Hildesheim, Kassel, Lubeka, Lüneburg, Mo-
guncja).

Nawiązywanie do skali i charakteru historyczne-
go było częste w latach pięćdziesiątych w miastach
włoskich, niemieckich i holenderskich. Od lat sześć-
dziesiątych powszechną tendencją było wprowadza-
nie do zabytkowych dzielnic form kontrastujących
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Kolonia, Wenecja, Mediolan, Hamburg (fot. autora) / Köln, Venice, Milan, Hamburg (photo by author)
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i kompozycji odchodzących od klasycznych zasad
kształtowania form architektonicznych. Rotterdam
i Hamburg są wyjątkowymi przykładami komplek-
sowej zabudowy zniszczonych historycznych dziel-
nic w formach awangardowych i w oparciu o nowo-
czesne tendencje architektoniczne; realizowano je
bez nawiązywania do dawnych układów urbanistycz-
nych.

Programowa bezkompromisowość nowoczesnej
architektury i planowe odejście od nawiązywania do
relacji przestrzennych, charakterystycznych dla za-
bytkowych dzielnic, pozwoliły na wyróżnienie powo-
jennych realizacji w krajobrazach zniszczonych miast.
W odbudowanych historycznych strukturach wykre-
owano nowe wartości estetyczne i przestrzenne, któ-
rych zmaterializowane, najznakomitsze przykłady,
wpisały się w wielowiekowy proces ewolucji form
architektonicznych; utrzymały również odwieczną
tendencję – odmiennie od postaw tradycjonalistów,
którzy uważają, że dawne struktury powinny prze-
trwać w możliwie niezmienionym stanie – do doko-
nywania przekształceń w istniejących układach urba-
nistycznych. W tak ważnych dla historii, kultury
i gospodarki miastach kontynentu, jak (na przykład):
Rotterdam, Hamburg, Mediolan, Kolonia, Lubeka,
Berlin, proces ich powojennej odbudowy przyniósł

krystalizację nowych zasad i tendencji w kształtowa-
niu współczesnych układów przestrzennych, które
stały się wzorem i inspiracją dla architektów–urbani-
stów w innych aglomeracjach i ośrodkach miejskich.
W nowych strukturach miast, które przekształcały
nadmiernie zagęszczone struktury starej zabudowy
(nie zawsze o niepowtarzalnych i indywidualnych
wartościach) powstały znakomite, słynne budynki,
które utrwaliły się w powszechnej świadomości jako
ikony współczesnej architektury. Wybitne najnowsze
projekty są wizjonerskimi materializacjami współcze-
snych awangardowych nurtów i tendencji architekto-
nicznych; śmiało przekraczają tradycyjne postrzega-
nie formy, stylu, konwencji i zasad budowlanych.
Odkrywają nowe horyzonty w prestiżowej dziedzinie
sztuki – architekturze. W najlepszych kreacjach am-
bicja, indywidualność i oryginalność oparte zostały
na mistrzowskiej znajomości zastosowanych zaawan-
sowanych technologii, których (czasem może wyda-
wać się, że nieograniczone) możliwości współtworzą
artystyczne oblicze projektów. Najwybitniejsze kre-
acje przekraczają ustalone granice: estetyczne, na-
rodowe i geograficzne; łamią zastane konwencje
i przyzwyczajenia w powielaniu znanych rozwiązań.
Fenomenem najlepszych dzieł sztuki architektonicz-
nej jest jej uniwersalizm.
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PRZYPISY

[1] Tekst powstał na podstawie pracy autora Transformacja
zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 r. (rozdziału 4.,
Odbudowa dzielnic zabytkowych w miastach europejskich
po zniszczeniach drugiej wojny światowej i współczesne
tendencje; przygotowywana do druku). Praca realizowana
była w latach 2006–2008 jako projekt badawczy habilitacyj-
ny nr.: 4 TO7F 043 30.
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Anna Frysztak*

ZNACZENIE DZIEŁA ARCHITEKTONICZNEGO DLA JAKOŚCI
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

SIGNIFICANCE OF ARCHITECTURAL WORK FOR THE QUALITY
OF TOWN SPACE

Współczesną urbanizację wyróżnia skala założeń i tempo zmian. Inną jej właściwością jest złożoność prze-
strzennej i funkcjonalnej struktury; pogłębiona rozrastaniem się miejskich funkcji w trzech wymiarach. Orien-
tacja w złożonych systemach wymaga wsparcia. Potrzeba ta jest zaspokajana poprzez miejsca – wykreowa-
ne wysoką jakością architektury. Niektóre z jej obiektów stanowią ikony miasta/metropolii, a nawet całego
kraju.

Słowa kluczowe: urbanizacja, struktury miejskie, architektura i miejskie miejsca, architektoniczne atrybuty

Contemporary urbanization distinguishes by scale and pace of changes. Another its feature is complexity of
functional and space structure; deepened through urban functions expanding into three dimensions.
Orientation in elaborate system requires support. The demand is realized through sites – created by high
quality architecture. Some of its objects stand for city/metropolis and even a whole country.

Keywords: urbanization, urban structures, architecture and urban sites, architectural attributes

Tekst, zgodnie z tematem konferencji, ogra-
niczony zostanie do okresu współczesnego. Po-
jęcia i dzieła architektonicznego, i przestrzeni
miejskiej – nie są niezmienne. Ewoluują wraz
z upływem czasu. Bywają/bywały różnie rozu-
miane także w obrębie tej samej epoki, co wię-
cej, różnie rozumiane paralelnie. Dzieje się tak
zwłaszcza na styku zawirowań stylistycznych oraz
w sytuacji pluralizmu stylistycznego. A za taki
(pluralistyczny) można uważać, w kontekście

twórczości architektonicznej i urbanistycznej,
okres współczesny.

Znaczenie obiektu architektonicznego dla prze-
strzeni miejskiej wynika z wzajemnych relacji obu
skal. Wykazanie postawionej w tytule tekstu tezy,
że dzieło architektury stanowi wartość dodaną
przestrzeni miejskiej, wymaga scharakteryzowa-
nia tejże przestrzeni, jak i podjęcia próby określe-
nia czym jest obecnie dzieło architektury. (Mówiąc
inaczej ponownego jego zdefiniowania.)

* Frysztak Anna, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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Przestrzeń zurbanizowana
W globalizującym się świecie występują równole-

gle różne wzorce urbanizacji. Dla tradycyjnej struk-
tury osadniczej charakterystyczne są wyraźnie wy-
odrębnione miasta. Różnej wielkości, co na ogół
odpowiada ich usytuowaniu w hierarchii administra-
cyjnej państwa. Postępujące procesy urbanizacyjne
w połączeniu z atrakcyjnością oferty miasta dużego
doprowadzają do kształtowania się w jego zasięgu
obszaru metropolitalnego z dominującym ośrod-
kiem centralnym. Wtedy, gdy zasięgi oddziaływań
kilku miast dużych zachodzą na siebie terytorium
przyjmuje postać policentrycznej konurbacji ze
względną równoważnością kilku ośrodków central-
nych – co nie oznacza, nie musi oznaczać ich funk-
cjonalnej czy przestrzennej jednorodności. Gwałtow-
ny rozwój ekonomiczny wymusza, w sąsiedztwie
wspomnianych przeobrażeń – lokacje. Obok prze-
kształconych wewnętrznie i rozbudowanych teryto-
rialnie miast, ich zespołów, wyrastają nowe, na tak
zwanym surowym korzeniu, z zaprojektowanym po-
rządkiem przestrzennym i funkcjonalnym.

Wspomniane wzorce urbanizacji nie są zjawiskiem
ostatnich lat. Tak można powiedzieć też o „mega-
metropoliach” (angielski odpowiednik urban cores).
Zidentyfikował je już w latach 50. Jean Gottman wska-
zując na amerykańskie wschodnie wybrzeże – Bo-
swash, od Bostonu po Washington DC. Dziś mnożą
się w Azji – Ganges Delta, PRD (Pearl River Delta),
BTT (Beijing-Tianjin-Tangshan), Sechon (Seoul-
-Inchon), Tokaido (Tokio-Kyoto)… W konsekwencji
gwałtownego ekonomicznego i demograficznego
rozwoju tego rejonu. Podczas, gdy ich europejskie
odpowiedniki – a Europa jest uważana za miejsce
narodzin metropolii – wykazują zmniejszanie się ich
liczby mieszkańców i niską gęstość miejskiego za-
ludnienia (w państwach o najwyższej światowej gę-
stości). Mówi się o ich entropii [1].

Poza nowymi lokacjami miasta obecne zanurzo-
ne są w historii. Ma to konsekwencje dla ich struktu-

ry przestrzennej. Zabudowa, w dużym stopniu odzie-
dziczona po poprzednich pokoleniach w znaczących
fragmentach stanowi obszary chronione. Chronione
ze względu na ich wartości artystyczne, ale i dla po-
trzeb „dokumentacyjnych” i emocjonalnych. Wszel-
kie działania w takich obszarach kontrolowane są
przez służby konserwacji zabytków. Miejska tkan-
ka nie objęta ochroną podlega przekształceniom.
Restrukturyzacjom – dotyczy to obiektów poprzemy-
słowych – z zamianą funkcji na mieszkaniowe lofty,
na zespoły handlowo-usługowe. Rewitalizacjom –
jeśli wymaga tego poziom zdegradowania przed mo-
dernistycznej tkanki mieszkaniowej. Rehabilitacjom
– w przypadku modernistycznych osiedli, nazywa-
nych (nie tylko w żargonie zawodowym blokowiska-
mi). Punktowo pojawiają się obiekty współczesne;
na działkach niezabudowanych i w przypadku wy-
burzeń (spowodowanych zużyciem technicznym
bądź moralnym). Jeśli nie ma ograniczeń prawa lo-
kalnego, często są to obiekty wysokie, wysokościo-
we. Bo tak podpowiadają ceny gruntów w zainwe-
stowanych częściach miast). Następuje też wymiana
tkanki na nową w większym zakresie i realizacje nie-
punktowych zespołów (tzw. plomby urbanistyczne).
Trwa proces nieustannej adaptacji zurbanizowanych
terenów do zmieniającego się standardu, proces
przekształcający ich przestrzenną naturę.

Czym innym są nowe lokacje. Pozbawione tych
ograniczeń, które wynikają z zastanego zainwesto-
wania – pozwalają projektantom bardziej bezpośred-
nio odnieść się do aktualnych potrzeb. (Bardziej bez-
pośrednio, bo pewne ograniczenia występują zawsze;
choćby środowiska naturalnego, czy pochodne pra-
wa budowlanego, urbanistycznego i przestrzenne-
go.) Taka, realizowana współcześnie dla aktualnego
odbiorcy, tkanka jest/powinna być bardziej adekwat-
na, czytelna i akceptowalna.

W obszarach zurbanizowanych, tak nowych jak
i modyfikowanych, spoiwem funkcjonalnym i równo-
cześnie przestrzennym separatorem są ciągi komu-
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nikacyjne. Ich układy stanowią szkielet struktur urba-
nistycznych – systematyzujący ich złożoność. Uhie-
rarchizowanie ciągów wynika z charakteru ruchu (w
tym jego zasięgów czasowych) – pieszy; zmechani-
zowany: lokalny, miejski, regionalny…; ruch tranzy-
towy, prowadzony zazwyczaj obwodnicowo. Ciągi
ruchu zmechanizowanego – nie obsługujące terenów
przyległych postrzegane są jako uciążliwe (zagroże-
nie bezpieczeństwa, hałas, generacja zanieczyszczeń
innych). Wymagają więc izolowania z przestrzeni
zabudowanej. Rezultat – wobec zagęszczania się
struktur urbanistycznych istniejących, dużej intensyw-
ności zabudowy struktur urbanistycznych nowych –
także w rozwiązaniach komunikacyjnych potrzebny
staje się trzeci wymiar. (O presji potrzeb komunika-
cyjnych informuje na bieżąco prasa – w Bangkoku
użytkownik samochodu spędza niemal 45 dni w roku
stojąc w korkach ulicznych [2] ). Dwu-, trzy- i więcej
poziomowe skrzyżowania, całe odcinki drogowe ukry-
te pod terenem czy prowadzone na estakadach.
Obok kosztownego, a uważanego za standard
w megamiastach metra. Węzły stanowiące punkty
przesiadkowe łączone są zespołami wind, ruchomych
schodów – obrastają usługami, w tym tworząc pod-
ziemne, wyodrębnione zespoły. Nad poziomem tra-
dycyjnej ulicy i towarzyszącego jej chodnika, obro-
śniętych wieżami obiektów o różnych funkcjach,
przerzucane są kubatury łączników.

Przestrzeń miejska/zurbanizowana nie jest poję-
ciem statycznym. Jej nieodłącznym atrybutem jest
zmiana. Dzieje się tak, bo jest ona „domem” proce-
sów społecznych i jednostkowych. Procesów o róż-
nym natężeniu i dynamice – zależnie od miejsca
i preferencji – ale naocznych. To co kiedyś mierzone
było pokoleniami, a jeszcze wcześniej okresami –
dziś rozgrywa się na przestrzeni lat. Takie trwanie
w czasie ma swoje radykalne (rewolucyjne) oblicze –
wymazywanie po to by nadpisać nowe. Ma też aspekt
dostosowawczy (ewolucyjny) – paralelne adaptacyj-
ne metamorfozy i korekty. „Strzałki” interwencji są

rozsypane. Zwrócone w różne strony – rozwój, za-
nik, różnicowanie, entropia… – i niekoniecznie prze-
ciwstawne. Oddziałują na siebie w różnym stopniu,
wspierają się, niwelują, mijają bez znaczącego wpły-
wu. Koincydencja miewa swoją nie zawsze ujawnioną
logikę. Im struktura mniej zhierarchizowana, bardziej
złożona – tym większa inklinacja do zależności miesz-
czących się w paradygmacie chaosu.

Obiekt architektury (kontynuacja i przemiany)
Zacznijmy od dziedzictwa modernistycznego –

od gry brył w świetle, jak chciał Le Corbusier. Bry-
ła, elewacje… są znaczące dla odbioru obiektu
architektonicznego, dla jego rozpoznawalności. Te
atrybuty architektury są, do pewnego stopnia – a wła-
ściwie mogą być – uwarunkowane funkcje. Generali-
zując, można powiedzieć, że obiekty użyteczności
publicznej wyróżniają się na tle architektury miesz-
kaniowej i że to im przypada rola landmarków (żeby
posłużyć się terminologią K. Lyncha). Wyróżniają się
z racji incydentalności występowania (w porównaniu
do zgrupowań obiektów mieszkaniowych). Względy
prestiżowe i praktyczne narzucają potrzebę ich roz-
poznawalności. Wyróżniają się też rozmiarami – na-
dal bowiem jest preferowana zabudowa mieszkanio-
wa niska i kameralna.

Inne zależności obserwować można w strefach
centralnych i biznesowych, przesyconych funkcjami
usługowymi. Stanowiąc skupiska obiektów indy-
widualnych, podnoszą poprzeczkę dla osiągnięcia
poziomu zwrócenia na siebie uwagi. Biegunem prze-
ciwnym są osiedla blokowe, pozostałość moderni-
stycznego zoningu. Z zasady wyzbyte obiektów
zindywidualizowanych. A jednak zabudowa miesz-
kaniowa nie musi pełnić tylko i wyłącznie tła dla
megaobiektów użyteczności publicznej. Wieża miesz-
kalna w Malmö, zaprojektowana przez Santiago
Calatravę, pomyślana została jako wolno stojący rzeź-
biarski element umieszczony w miejskim krajobrazie
[3].  Mirador, 22 piętrowy budynek mieszkalny na
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przedmieściu Madrytu Sanchinarro, projektu MVRDV,
stanowi kontrapunkt wobec masowego ujednolice-
nia otaczających bloków [4].  Nie mówiąc już o wie-
deńskim wielorodzinnym domu Hunderwassera –
bywa jednym z celów wycieczek turystycznych.

Czy można mówić o architekturze w przypadku
obiektów posiadających wyłącznie wnętrze – obiek-
tów wydrążonych w bezgranicznej (relatywnie)
masie. Poniekąd takimi są i plac miejski i ulica –
jeśli posiadają pierzeje. Stanowiąc tzw. przestrzenie
otwarte rozpatrywane są jako elementy przestrzen-
nej struktury urbanistycznej. Aczkolwiek wewnętrzny
dziedziniec klasztoru czy muzeum, przynależy do ar-
chitektury tych obiektów. Tym trudniej jest autoryta-
tywnie zadecydować o wydrążonych przestrzeniach
podziemnych. Nasuwają się tu analogie do świątyń
skalnych. Dylemat pomaga rozwiązać wprowadze-
nie rozróżnienia funkcjonalnego. Przez analogię do
ulic i placów. Ogólnodostępne podziemne przestrze-
nie komunikacyjne uważać można za detale urbani-
styczne. Wydrążone obiekty inne – handlowe, wy-
stawiennicze, inne użyteczności publicznej… – nie.

Taka architektura, architektura bez brył/bryły ze-
wnętrznej, też znaczy/może znaczyć miejsce. Być roz-
poznawalna dzięki cechom indywidualnym swojemu
intérieur. Wliczając tu – poza wyposażeniem rucho-
mym – proporcje wnętrza, kształty, kolor, elementy
konstrukcji, czy efekty sztucznego oświetlenia.

Są dzieła architektury, dla których forma ma zna-
czenie podstawowe. Są takie, w których rola domi-
nująca przypada warstwie symbolicznej. Skrajne sta-
nowisko w tej kwestii, w odniesieniu do aktualnej
twórczości zajmuje Robert Venturi. Jego zdaniem [5]
istotnym elementem współczesnej architektury nie
jest przestrzeń a ikonografia. (Tak jak była ona
ważna w sztuce bizantyjskiej i kontrreformacyjnych
kościołach.) Bez tej warstwy architektura dla Ventu-
riego jest martwa. Kontestuje on postpostmoderni-
styczny powrót do historycznego industrialnego słow-
nictwa, na którym bazował modernizm. Wtedy były

to czasy rewolucji industrialnej; my żyjemy w wieku
informacji. Architektura powinna odrzucić abstrak-
cyjną formę i promować elektroniczną ikonografię –
przekonuje Robert Venturi.

Ikonografia współczesna różni się od historycz-
nych. Elektroniczne technologie zezwalają na zmien-
ność przekazu w czasie. Udostępniają też interak-
tywność. Elewacja Realities United SPOTS przy
Potsdammer Platz 10 w Berlinie (2005, inicjator i au-
tor idei – Marc Fiedler; koncepcja, architektura,
planowanie, nadzór artystyczny – realities: united ar-
chitects Jan Edler i Tim Edler GbR; architekt projek-
tu – Christoph Wagner)[6]  stanowi gigantyczny,
o powierzchni około 1350 m2, cyfrowy ekran. Instala-
cja jest zintegrowana ze szklaną fasadą 11-piętrowe-
go biurowca; stanowi niezależne graficzne rozsze-
rzenie jego architektury. Niska rozdzielczość prze-
kształca wyświetlaną zawartość (starannie przemy-
ślaną i opracowaną) w poetyckie pointylistyczne
obrazy. Colour by Numbers w Sztokholmie (2006,
Erik Krikortz, Milo Lavén, Loove Broms)[7] powstał
w efekcie prac renowacyjnych 10-piętrowej Ericsson
Tower. Jest zestawem wielokolorowych świecących
okien. Układ kolorów ulega zmianom pod wpływem
przesyłanych przez obserwatorów numerowych SMS-
ów. I w jednym i w drugim przypadku artystyczne
efekty osiągnięte zostały przy pomocy systemów nie-
zbyt zaawansowanych i zastosowane na obiektach
wcześniej istniejących. Dotyczy to też wawelskiego
smoka, który na sms-owy sygnał zionie ogniem.

Cyfrowe technologie odrealniają architekturę.
Przekształcenie zewnętrznej obudowy w ekran z me-
dialnym przekazem niweluje granicę pomiędzy
światem rzeczywistym i wirtualnym. Trwały i per-
manentny obiekt postrzegany jest z zewnątrz jako
zmienny. Poprzednio, efemeryczność architektury
była dosłowna. I bywa tak nadal. Wskazać można na
obiekty sezonowe (na przykład letnie kawiarnie), oka-
zjonalne instalacje montowane w przestrzeni ze-
wnętrznej. Szczególnym przypadkiem (jeśli mowa
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o dziełach architektury i przestrzeni miejskiej) są
obiekty wystaw EXPO. Stwarzają okazję dla popisów
kunsztu architektonicznego, okazję popartą dużymi
nakładami finansowymi. (Niektóre z obiektów wysta-
wowych pozostają – taki jest rodowód wieży Eiffla).
Budowle o znaczącej wartości architektonicznej po-
zostawiają różne prestiżowe, ponadnarodowe impre-
zy – olimpiady, mistrzostwa futbolowe…

Inne współczesne technologie – zwłaszcza dyna-
miczny rozwój szkła budowlanego i jego zastoso-
wań w rozwiązaniach ścian zewnętrznych, ale także
konstrukcji rozciąganych – również nie pozostały bez
wpływu na strukturę i ogląd architektury. Znacznie
ubyło jej z jej masy. Przeźroczystość i refleksyjność
zewnętrznej obudowy rozmywa linię podziału mię-
dzy wnętrzem i zewnętrzem. Proces ten pogłębia
wykorzystywanie zieleni jako budulca wnętrz. Kon-
sekwencje twórczości architektonicznej przestają
być długotrwałe, namacalne, oczywiste. Poddane
w sposób ciągły, relatywnie niezmienny, oglądowi
publicznemu. Takimi, jakimi były/są według tradycji
klasycznej.

Konkluzja
Przestrzeń zurbanizowaną charakteryzuje skala

założeń i szybkie tempo zmian. Towarzyszy temu
wysoki poziom złożoności. Jest ona, ponadto, na-
warstwiona. Nawarstwiona w dwojaki sposób. Histo-
rycznie – poprzez przebudowy, nadbudowy, wymia-
nę tkanki. A rozbudowa w głąb, w górę, prowadzenie
komunikacji w różnych poziomach, łączenie obiek-
tów powietrznymi chodnikami – daje w rezultacie na-
warstwienia przestrzenne. Jak odnaleźć się w takim
labiryncie. Prostokątne siatki ulic, osie kompozycyj-
ne, układy promieniste – nie (zawsze) porządkują
przestrzeń zurbanizowaną w sposób wystarczający.
Zwłaszcza, że niektóre sposoby przemieszczania się
– metro – eliminują (pomiędzy przystankami) per-
cepcję wzrokową całkowicie. Układy organiczne –
i te ukształtowane naturalnie w sposób ewolucyjny,

i te zaprojektowane – wydają się mniej porządku-
jące.

Potrzebę orientacji zaspokajają/mogą zaspokajać
wykreowane obiektami architektury miejsca. Obiek-
tami architektury, ale i inżynierskimi (mosty, wieże
telewizyjne – projektowanymi z udziałem/przez ar-
chitektów). Węzły komunikacyjne, ich zindywidu-
alizowanie jest dla celów orientacji przestrzennej zro-
zumiałe samo przez się. Wyspecjalizowane funkcjo-
nalnie skupiska – wyróżniających się, aczkolwiek róż-
nych względem siebie obiektów – współtworzą
charakterystyczne obszary. Zabudowane biurowymi
wieżowcami centra biznesowe. Rozpoznawalny ob-
szar to także jednorodne mieszkaniowe zespoły,
w tym dostępne dla mieszkańców kondominia.

Mówiąc o miejscu w kontekście dzieła architekto-
nicznego należy zwrócić uwagę, że podwyższają one
jego rangę stanowiąc ikonę/jedną z ikon miasta (Bil-
bao – Muzeum Guggenheima, Sydney – gmach Ope-
ry…) Co więcej ich symboliczne znaczenie może
urosnąć do rangi identyfikacji kraju (malezyjskie Pe-
tronas Towers…) Dzieła architektury podnosząc
atrakcyjność miejsca zwiększają jego konkurencyj-
ność (obszaru w strukturze miasta; miasta/metro-
polii wobec miast innych; kraju na tle państw innych.)

Nie każdy, nawet charakterystyczny, obiekt archi-
tektury mieści się w granicach określanych dziełem
architektury. Stanowią one niewielki procent zreali-
zowanych/zaprojektowanych obiektów. Warunki za-
istnienia dzieła wydają się oczywiste. Wysoka jakość,
adekwatność czasu powstania. Jeśli jako kryterium
decydujące uważać będziemy element nowości – to
na plan pierwszy wysuwają się obiekty warunkowa-
ne współczesnymi technologiami. Jednak w świecie
sztuki, w którym uprawnione są emocje, odczucia
subiektywne, symbole – nie są to pojęcia ostre. By-
wają także chimeryczne. Obiekty kontestowane, wra-
stają w przestrzeń – stają się jej niezbędnym ele-
mentem, jej ikoną (wieża Eiffla, piramida Luwru…)
Oceny i hierarchie ustala czas.
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Marcin Galas*

NOWA  PRZESTRZEŃ  W  MIEŚCIE

THE  NEW  SPACE  IN  THE  CITY

Silodam jawi się jako przykład projektu, w którym rozważania teoretyczne na temat budynku mieszkaniowe-
go potraktowane zostały jako wyzwanie rzucone codzienności. Podobnie jak poprzednie projekty i realizacje
biura MVRDV, tak i ten projekt stanowił rodzaj poszukiwań projektowych, prowokując lub przeciwstawiając
się zasadom, które wydają się być w architekturze najbardziej oczywiste.

Słowa kluczowe: MVRDV, Silodam, miasto ogród

Silodam is the example of the project, in which theoretical deliberation on the building designed to live in
becomes the challenge for the everyday life. Just like the previous projects and designs of MVRDV group,
this one is the quest for being in contrary to the rules, that seem to be obvious in architecture.

Keywords: MVRDV, Silodam, Garden City

W tezach do tegorocznej Konferencji możemy
przeczytać – …znów nabiera szczególnego zna-
czenia dzieło architektoniczne odbierane przez spo-
łeczności jako rzecz wybitna, oryginalna, opisywana
i dyskutowana, wyróżniającą się z otoczenia z ra-
cji uzyskanych walorów estetycznych lub prestiżo-
wych [1].

Zastanawiając się nad tematem tegorocznej Kon-
ferencji staramy się przypomnieć sobie budowle
z historii architektury, którym czas nadał bez wątpie-
nia znaczenie dzieła. Budowle, które w momencie
powstania możemy określić jako samodzielne, twór-
cze, w jakimś stopniu niepowtarzalne, nie dające się
sprowadzić do wzorców już znanych. Budowle prze-
ciwstawiające się tradycji, wyznaczające nowe

kierunki, wykorzystujące współczesne zdobycze
techniki.

Kiedyś w połowie XX wieku takim budynkiem
w architekturze mieszkaniowej z całą pewnością była
Jednostka Marsylska. Dzieło Le Corbusiera „maszy-
na do mieszkania” – to dzieło, które autor stworzył
na wzór samowystarczalnych transatlantyków. Budy-
nek dryfując wśród zieleni, upodabnia się do maszy-
ny poprzez standaryzację i uprzemysłowienie jego
produkcji, dobre wyposażenie i łatwą obsługę.

Tak się składa, że równe pięćdziesiąt lat po od-
daniu do użytku „maszyny do mieszkania”, czyli
w 2002 roku, zrealizowany został w Amsterdamie bu-
dynek wielorodzinny, zaprojektowany przez grupę
MVRDV. Silos mieszkaniowy – tak nazwali architekci

* Galas Marcin, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego,
Katedra Kompozycji Architektonicznej.
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swój dom, w którym transponu-
jąc ideę Le Corbusiera, program
mieszkaniowy uzupełnili o funkcje
publiczne i komercyjne. Patrząc
na bryłę budynku mamy wrażenie,
że obserwujemy imponującej wiel-
kości statek zacumowany przy
nabrzeżu portu. Bezwładna pro-
stopadłościenna bryła o dość nie-
zgrabnych proporcjach, wsparta
na betonowych słupach, lekko
unosi się nad taflą wody. Źródłem
inspiracji autorów był kontener lub
może raczej wiele kontenerów,
poukładanych na nabrzeżu portu.
Kontener potraktowany jako mo-
duł, stał się ideą projektantów
architektury, nazwaną przez nich
Vertical Garden City [2]. Stał się
on symbolem przekształcenia
strefy industrialnej portu handlo-
wego w dzielnicę mieszkaniową.
Symbol ten potraktowany jest jak
moduł przestrzennym, z którego
zbudowana jest cała bryła. Moduł
zaś, w zależności od ilości kondy-
gnacji mieszkań, lub długości sek-
cji, zmienia swoją wielkość, co ma
także wyraz w elewacji budynku.
Wszystkie fasady bryły zaprojek-
towane zostały według tej samej
zasady, według której architekci
wykorzystując kolor, materiał wy-
kończenia, rytm podziału okien,
dążyli do stworzenia malarskiej
kompozycji, przywołującej na
myśl obrazy Mondriana. Obserwu-
jąc elewacje budynku jesteśmy w
stanie wyobrazić sobie przestrze-
nie mieszkań, korytarzy ukrytych

wewnątrz budynku. Dziesięciokondygnacyjna bryła unosi się nad wodą,
ukrywając 157 kontenerów, lokali, różniących się wielkością i rozplano-
waniem silos pełen rozwiązań, zatrzęsienie typologii i ich kombinacji
w przestrzeni [3]. Architekci stworzyli prawdziwy „mieszkaniowy mix”,
są w budynku więc mieszkania dwupoziomowe pomieszane z jedno-
poziomowymi, a na ostatniej kondygnacji z tarasami atrium, umiesz-
czonymi w centrum mieszkań. Teraz zamiast statków handlowych wpły-

MVRDV, Amsterdam keja Westerdoksdijk, 2002
(Architektura&Biznes 1/2003, s. 27)
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wających do portu „na parterze”, czyli w podcieniach
Silodamu, parkują łodzie lokatorów. Z betonowego
pomostu wysuniętego w głąb Kanału Het IJ, przy
którym „zakotwiczył” budynek, za pomocą szklanych
wind samochody mieszkańców dostają się w głąb
kondygnacji podwodnej, do w pełni zautomatyzowa-
nego garażu. Przed wschodnią część bryły, na po-
ziomie pierwszej kondygnacji, wysuwa się taras wiel-
kości (20 × 36 m), sprawiający wrażenie nietypowego
placu miejskiego, z trzech stron otoczonego wodą.

W budynku o długości 130 metrów, komunika-
cję pionową stanowią trzy trzony klatek schodowych
i wind, połączonych ze sobą różnokolorowymi kory-
tarzami lub galeriami, za pomocą których dostajemy
się do mieszkań. Identyfikację przestrzeni w labiryn-
cie korytarzy projektanci ułatwili stosując wzornik
kolorów. Zastosowane rozwiązania projektowe przy-
wołują skojarzenia z wcześnie zrealizowanych przez

autorów budynków i wydają się być twórczą inter-
pretacją, pomocną przy projektowaniu, stanowiącą
typologie odniesień i wzorców.

Podobnie jak poprzednie projekty i realizacje biu-
ra MVRDV, tak i ten projekt stanowił rodzaj poszuki-
wań projektowych, prowokując lub przeciwstawiając
się zasadom, które wydają się być w architekturze
najbardziej oczywiste. Powstała forma budynku wy-
wodzi się z pozornie absurdalnych założeń – zesta-
wienia elementów „kontenerów”, z idei. W projekcie
Silodam ideę, można potraktować jak obraz zapisa-
nych myśli, a budynek jak realne odwzorowanie tego
obrazu. Stąd też pozornie zwyczajne, a może nawet
niewdzięczne tematy przeobrażały się w swoistą przy-
godę, w wyzwanie rzucone codzienności, a wreszcie
w architektoniczny spektakl, gigantyczne widowisko
dostępne bez biletów i rezerwacji [4].
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Joanna Gil-Mastalerczyk*

WSPÓŁCZESNE  MIASTO
–  ZNAK  OSIĄGNIĘCIA CZY  NIESZCZĘŚCIA

MODERN  CITY  –  THE  SIGN  OF  ACHIEVEMENT  OR  MISFORTUNE

Stworzone w drugiej połowie XX wieku współczesne miasta, Chandigarh Le Corbusiera oraz Brasilia Oskara
Niemeyera, są wybitnymi dziełami urbanistycznymi i architektonicznymi, które przyjęły rolę znaku tego miej-
sca i tego miasta, stały się też symbolem krajów w jakich powstały.
Miasta te są zbiorem fantastycznych pomników, znakomitej architektury oraz rozpoznawalnych natychmiast
dzieł.

Słowa kluczowe: Chandigarh, Brasilia, Le Corbusier, Oskar Niemeyer, współczesne miasto

Two modern cities: Le Corbusier ś Chandigarh and Oscar Niemeyer ś Brasilia created in the second half of
the XX century are outstanding architectural and town-planning compositions, which took a role of this
place ś sign and this town.
They became the symbols of the countries of their origin. In these cities we can find marvelous and recognizable
monuments of the world architecture.

Keywords: Chandigarh, Brasilia, Le Corbusier, Oskar Niemeyer, contemporary city

Wydaje się, że współczesne miasto winno być
projektowane tak, by zaspokajać potrzeby i aspira-
cje przede wszystkim jego użytkowników. Takie in-
tencje też przyświecały twórcom nowych założeń
urbanistycznych, stworzonych w drugiej połowie XX
wieku. Miejsca te stawały się sumą doskonałych dzieł
architektury, z których wiele natychmiast przejmo-
wało rolę znaku w stworzonej przestrzeni, w panora-
mie powstałego miasta. Plany i zamierzenia były

bardzo ambitne, głęboko humanitarne, ale rzeczywi-
stość i użytkownicy zweryfikowali je inaczej.

Stworzone przez Le Corbusiera współczesne mia-
sto Chandigarh czy też Brasilia Lucio Costy i Oskara
Niemeyera są niewątpliwie wybitnymi dziełami urba-
nistycznymi i architektonicznymi, które przyjęły rolę
znaku tego miejsca i tego miasta, stały się symbo-
lem krajów w jakich powstały, ale równocześnie są
jednymi z najbardziej kontrowersyjnych koncepcji

* Gil-Mastalerczyk Joanna, mgr inż. arch., Starostwo Powiatowe w Krakowie, Wydział Architektury, Budownictwa, Inwesty-
cji i Remontów.



310

1. Plan miasta Chandigarh / City Plan of Chandigarh   2. Otwarta Dłoń na placu gł. w Chandigarh, symbol sztuki
i architektury Le Corbusiera / The Open Hand Monument on the main square in Chandigarh – the symbol of Le Corbu-
sier ś art and architecture   3. Brasilia. Plan miasta inspirowany kształtem samolotu, kształtem ptaka z rozpostartymi
skrzydłami / Brasilia. City plan inspired by a plane-shape and a bird-shape with open wings   4. Brasilia. Katedra Niemeyera
/ Brasilia. Niemeyer ś Cathedra
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urbanistycznych XX wieku, są też nawet największą
utopią architektoniczną XX wieku.

Współczesne miasto Le Corbusiera – skonstru-
owane w kilka lat miasto eksperyment – stało się
gigantyczną maszyną, dziś postrzeganą również jako
nieludzką i bezduszną. Stworzone przez niego zało-
żenie i plan miasta przyczyniły się do cierpienia
wielu mieszkańców, którzy bez własnej woli musieli
opuścić dom, bowiem wprowadzenie planów Le Cor-
busiera skutkowało wyburzeniem istniejącego już
budownictwa.

Pomimo że Le Corbusier wyznaczył sobie szczyt-
ny cel i ciągle podkreślał społeczną rolę architektu-
ry, uważał że: Wielkie współczesne miasto w swoim
obecnym stanie jest absurdem (…) centra wielkich
miast są w tej chwili narzędziami pracy prawie nie do
użytku (…). Współczesne życie wymaga regenero-
wania. Obecne miasta będą odpowiadały potrzebom
współczesnego życia tylko wówczas, gdy dostosuje
się je do nowych warunków (…) nie mam więc żad-
nych złudzeń, że trzeba będzie podjąć decyzję zbu-
rzenia centrów wielkich miast i wybudowania ich na
nowo, że trzeba będzie zlikwidować pas przedmieść,
przenieść je dalej, a na ich miejscu stworzyć wolną
strefę, która w odpowiednim czasie pozwoli na swo-
bodę ruchów [1].

W przypadku Chandigarh – stolicy indyjskiego
Pendżabu, Le Corbusier postawił na formę archi-
tektoniczną i cele reprezentacyjne, a nie na po-
trzeby indywidualnych użytkowników i ich prywat-
ność. Corbusier tworząc model współczesnego
miasta, w swoich założeniach sięgnął po wizje, któ-
re tak naprawdę wyrosły z umiłowania do maszy-
ny. W ten sposób postrzegał on swoje miasto przy-
szłości – współczesne miasto, którego architektura
niezależnie od przeznaczenia i roli promieniuje
swoim znaczeniem poza obszar swojego sąsiedz-
twa.

Miasto Chandigarh [2], nazywane też Pięknym
Miastem, miało odzwierciedlać nowoczesne nasta-

wienie nowego narodu oraz stać się symbolem jego
wiary w przyszłość.

Plan współczesnego miasta wraz z częścią zabu-
dowy został zaprojektowany w latach pięćdziesiątych
XX w. Le Corbusier nie był jedynym twórcą koncep-
cji zagospodarowania stolicy indyjskiego Pendżabu.
Był już drugim z kolei projektantem miasta – po ame-
rykańskim architekcie i urbaniście Albercie Meyerze
współpracującym z polskim architektem Maciejem
Nowickim.

Corbusier zachował wiele pomysłów swoich po-
przedników, ale jednocześnie zdecydował się na
wprowadzenie planu miasta zgodnego z moderni-
stycznymi wytycznymi CIAM – w zakresie podziału
urbanistycznych funkcji, antropomorficznej formy pla-
nu oraz hierarchizacji dróg. Było to wzniesione na
planie kwadratu zgeometryzowane „zielone miasto”
o rozległych przestrzeniach publicznych, którego
centrum miało być wydzielonym obszarem usługo-
wym. Architektoniczne formy, eksponowane przez
cegłę, beton, kamień, stały się znakiem rozpoznaw-
czym tego miasta. Podzielony na ponad 50 sekto-
rów funkcjonujących jako niezależne jednostki, Chan-
digarh nie posiada centrum, mieści wokół siebie
miejsca pracy, sklepy i mieszkania, z własnym ryn-
kiem, parkiem, świątynią i szkołą. Układ sektorów
inspirowany jest zgeometryzowaną sylwetką człowie-
ka, układem ludzkich proporcji, tzw. Modulorem.
W miejscu głowy znajduje się sektor mieszczący
wszystkie budynki administracyjne. Trasy przeloto-
we leżą pomiędzy sektorami, a każdy z nich skiero-
wany jest do wewnątrz. Ponadto miasto miało być
otoczone 16 kilometrowym pasem zieleni, który nie
dopuszczałby już do rozbudowy w bezpośrednim
jego sąsiedztwie.

Legendarne Chandigarh, nad którego planami
Le Corbusier pracował w latach 1951–1965, to jego
jedyny zrealizowany projekt urbanistyczny. System
rygorystycznych podziałów, powstał „z punktu zero”,
a miasto stało się laboratorium doświadczalnym urba-
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nistyki. Rozwiązywane przy jego planowaniu kwestie
relacji: miasto/natura czy przestrzeń prywatna/prze-
strzeń publiczna, nadal pozostają w centrum zainte-
resowania architektów i urbanistów. Niestety, w no-
wym mieście nie udało się obalić starych barier
społecznych. Przewidziane początkowo dla 150 tys.,
a potem dla 500 tys. mieszkańców miasto liczy obec-
nie już prawie 1,5 miliona ludzi. W jego obrębie poja-
wiają się również nieplanowane strefy przemysłowe.
Oryginalny plan Chandigarh okazał się niewystarcza-
jący. Zabrakło miejsc pod nowe inwestycje. Pomimo
to, Chandigarh jest istotną realizacją w historii miast
planowanych od podstaw, a także pozostaje przed-
miotem ciągłego zainteresowania. Stanowi sumę wie-
lu znaków i dzieł architektonicznych [3]. Le Corbu-
sier jest autorem kilku dzieł architektonicznych –
znaków Chandigarh takich, jak dzielnica administra-
cyjna z Kapitolem oraz zabudowania Sądu, Sekreta-
riat, Pałac Zgromadzeń. Dzieła te stały się dopełnie-
niem architektury tego miejsca, a także symbolem
sztuki i architektury Le Corbusiera. Cechuje je nie-
zwykła malarskość i rzeźbiarskość. Stworzył w tych
dziełach definicję architektury, której wyznacznikami
są: bogata gra światłocienia, wzajemna relacja prze-
strzeni, bloków i elementów plastycznych, a także
sztuka kształtowania przestrzeni. W Chandigarh
realizując zasadę „swobodnej elewacji”, zastosował
nowe rodzaje sztuk plastycznych i włączył nowe ele-
menty sztuki przemysłowej (okładziny i dywany) dla
wzbogacenia wnętrza [4].

Le Corbusier w Chandigarh stworzył wybitne dzie-
ło, choć nie spełniło ono do końca wszystkich ocze-
kiwań użytkowników. Podobnie Oskarowi Niemeyero-
wi w Brazylii udało się wykreować fantastyczne
pomniki, znakomitą architekturę, rozpoznawalne na-
tychmiast dzieła miasta Brasilia.

Na pomysł przeniesienia stolicy kraju z Rio w głąb
lądu wpadł Juscelino Kubitschka, socjalista i populi-
sta, który w 1956 r. został prezydentem Brazylii. Pod
hasłem „Pięćdziesiąt lat postępu w pięć” w latach

1955–1960 na zupełnym pustkowiu powstała ogrom-
na metropolia, licząca dziś ponad 2,5 mln mieszkań-
ców. To jedyne w swoim rodzaju współczesne mia-
sto na świecie, które zostało zaplanowane od
początku do końca i wybudowane od podstaw na
zupełnie surowym terenie.

Koncepcja miasta zakładała trzy strategiczne
zasady planistyczne. Zgodnie z ideą poszczególne
funkcje miasta miały zostać przyporządkowane jego
określonym dzielnicom. W dzielnicach tych miała pa-
nować bezkolizyjna komunikacja i ład wewnętrzny,
a każdy ruch przewidziany i zoptymalizowany. Urba-
nistyka miasta inspirowana była kształtem samolotu
czy też kształtem ptaka z rozpostartymi skrzydłami.
Plan urbanistyczny miasta Brasilia wykonał wpraw-
dzie przyjaciel Niemeyera, Lúcio Costa, ale Niemey-
er zaprojektował w nim większość monumentalnych
budowli. Do dziś budowle te pozostają dziełami ar-
chitektonicznymi przestrzeni tego miasta, pełniąc
w nim jednocześnie rolę znaków.

Niemeyer skupił się na zaprojektowaniu głównych
budynków rządowych. Do tej pory są to najsłynniej-
sze z jego projektów i należą do nich hotel i pałac
prezydencki, gmach sądów, plac Trzech Sił z bu-
dynkami Kongresu oraz katedra założona na planie
centralnym. Do dziś gmachy te pozostają klasyką
nowoczesnej architektury o pięknej i niepowtarzalnej
formie. Ich geometryczny funkcjonalizm zdradza
wpływy modernizmu Le Corbusiera. Geometria do-
minuje także w betonowo-szklanych gmachach na
Kapitolu oraz mieszkalnych blokach. Prosta forma
budowli odpowiada ich funkcji. Znakomitym przykła-
dem jest 40 metrowa katedra o abstrakcyjnej kon-
strukcji z wygiętych na zewnątrz betonowych żeber.
Swoim kształtem przypomina wzniesione do góry
modlitewnie dłonie. Niemeyer niejednokrotnie pod-
kreślał, że nie mógłby tego zrealizować, gdyby nie
odkrycie XIX-wiecznych konstruktorów – czyli bez
żelbetu i surowego betonu, który charakteryzuje jego
potężną architekturę opartą na falistych liniach z cha-
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rakterystyczną ekspresją. Niemeyer w swojej archi-
tekturze uchwycił esencję własnej kultury i kraju oraz
nadał im kształt. Projekty budynków stały się desty-
lacją kolorów, światła i nastroju jego ojczyzny. Bu-
dynki te doskonałe jako formy rzeźbiarskie, są jed-
nocześnie symbolem modernistycznego odcięcia się
od natury, historii i tkanki miasta. Jednak Brasilia,
pomimo, że okazała się imponującym wcieleniem
utopii w życie, zachwyciła świat. Miasto to do dziś
wyróżnia się śmiałą, awangardową architekturą
i wyjątkowym położeniem.

Chociaż Brasilia okazała się utopijną wizją ideal-
nego miasta, a jej centrum stało się siedliskiem wzmo-
żonego ruchu ulicznego i przestępczości, przeszła do
historii urbanistyki i architektury. Miasto o ogromnej
skali, zostało zbudowane w rekordowo szybkim tem-
pie. Ogromny wzrost populacji spowodował pro-
blemy z infrastrukturą i budownictwem. Założenie
urbanistyczne okazało się w dużym stopniu niefunk-
cjonalne. Jednak budynki rządowe, szerokie aleje, to
architektura o pięknej formie, pomimo że przytłacza
skalą i służy bardziej celom reprezentacyjnym niż co-
dziennemu życiu, bardziej rządowi niż społeczeństwu.
Miasto to miało być nowoczesną stolicą z szerokimi
bulwarami i monumentalnymi budynkami, pozbawioną
problemów współczesnych metropolii, stało się jed-
nak inaczej.

Mimo, iż Niemeyer dzisiaj mówi, że Brasilia jest
tylko jedna. Nie ma drugiego takiego miasta na świe-
cie, to równocześnie, przyznaje, że jego dzieło wy-
mknęło się spod kontroli.

Problem Brasilii polega na jej nadmiernym rozwo-
ju. Już jakiś czas temu miasto powinno przestać się
rozrastać. Ruch uliczny jest coraz bardziej natężony,
a ilość mieszkańców przewyższyła tę, jaka była zapla-
nowana. Wszelkie granice zostały przekroczone [5].

Wydaje się, że tak olbrzymie założenia urbani-
styczne zawsze będą budziły skrajne odczucia.

Miasta zaprojektowane od zera przetrwają w for-
mie, jaką założyli sobie planiści, która z jednej
strony jest znakomita, a z drugiej, paradoksalnie,
nie spełnia wymogów funkcjonalnych. Miasto jako
żywy organizm zawsze żyje własnym życiem. Za-
projektowany ład w centrum i brak odniesienia do
potencjalnego, niekontrolowanego wzrostu demo-
graficznego, chaotycznego rozwoju otaczających
przedmieść, spowodował olbrzymie problemy.
Dziś idealne miasta XX wieku – Brasilia i indyjski
Chandigarh – kończą 50 lat. Do dziś pozostają
zbiorem znaków dzieł architektonicznych XX wie-
ku, a także są świadectwem minionych czasów.
Brasilia do dziś uważana jest za najbardziej spek-
takularne miasto XX wieku, a jej projekt za nie-
zwykle nowoczesny.

Wśród planistów, autorów opisanych wyżej miast,
panowało głębokie przekonanie o sprawności tak
zaprojektowanego i założonego miasta, a okazało
się, że obecnie miejsca te, nie spełniają nadziei
w nich pokładanych. Brasilia była założeniem opar-
tym na idei miasta ogrodu, a jednak nie tworzy go.
W Chandigarh Le Corbusier postawił na formę ar-
chitektoniczną i cele reprezentacyjne, a nie na po-
trzeby indywidualnych użytkowników i ich prywat-
ność, tworząc model współczesnego miasta, który
wyrósł bardziej z umiłowania do maszyny niż
uwzględniania potrzeb człowieka. Sztuczny podział
na sektory spowodował, że i w Brasilii, i w Chandi-
garh brak jest przestrzeni publicznej i wszędzie jest
daleko. Idea europejska, która została przeniesiona
do krajów o całkowicie innych tradycjach budowla-
nych i innej kulturze, także okazała się nietrafna.
Pomimo tych błędów, pomyłek, chybionych pomy-
słów, oba miasta są nadal legendą urbanistyki i ar-
chitektury współczesnej, są znakami w historii XX
wieku, a z czasem ludzie przystosowali je do swej
lokalnej kultury, czyli dostosowali utopie architek-
tów do swoich codziennych potrzeb.
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PRZYPISY

[1] J. Trybuś, Le Corbusier – między utopią a rzeczywisto-
ścią, krótka historia bloku, http://www.autoportret.pl/_files/
artykuly/a13_trybusQ.pdf, 5.06.2008.
[2] Chandigarh, stało się stolicą Pendżabu w Indiach po
podziale Indii Brytyjskich na dwa państwa: Indie i Pakistan
w 1947 roku. Wtedy też ówczesne władze podjęły decyzję
o budowie nowego miasta, zaplanowanego od podstaw.
[3] A. M. Wasieczko, Chandigarh, Portrait de ville, Chan-

digarh, portret miasta, http://architektura.muratorplus.pl/
chandigarh-_-kolekcja-portrait-de-ville-,1780_3679.htm,
5.06.2008
[4] E. Nagy, Architektura i architekci świata współczesnego
Le Corbusier, Arkady, Warszawa 1977.
[5] Informacje za Brasilia – jak miasto idealne stało się mo-
lochem, Źródło: The Guardian oraz Gazeta.pl, http://funda-
cjamiasto.org/?p=213, 5.06.08.
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Dzieło to całościowy i syntetyczny wytwór artystycz-
ny o określonym sensie, charakteryzujący się wysoki-
mi walorami estetycznymi czyli pięknem. Poza funkcją
estetyczną pełni również inne funkcje, m.in. może peł-
nić funkcje użytkowe. Miasta zarówno historyczne jak
i współczesne pełnią funkcje użytkowe, ale czy można
o nich mówić, że są dziełami. Wydaje się, że niektóre
miasta mogą stanowić dzieła urbanistyczne podobnie
jak wybrane budynki w miastach są dziełami architek-

tonicznymi. Ale miasto to budynki i ludzie. Można za-
dać sobie pytanie, „czym byłoby miasto bez ludzi?”.
To właśnie ludzie tworzą miasta, bez ludzi nie byłoby
miast. To zwyczajny człowiek mieszkający w mieście,
pracujący, robiący zakupy jest tworzywem kształtują-
cym miasto, jest tworzywem miasta i powinien tam
znaleźć godne warunki do egzystencji, tak aby cieszyć
się z miejsca zamieszkania, otoczenia, przebywać
w funkcjonalnym i pięknym miejscu.

BUDOWNICTWO  MIESZKANIOWE  JAKO  DZIEŁO  ARCHITEKTO-
NICZNE  WSPÓŁCZESNEGO  MIASTA  HOLENDERSKIEGO

DWELLING  ARCHITECTURE  AS  A  WORK  OF  ART  IN  PRESENT
DUTCH  CITY

Mówiąc o dziełach architektonicznych często mamy na myśli budynki użyteczności publicznej, takie jak:
muzea, teatry, kościoły, obiekty sportowe. Zachwycamy się wspaniałymi realizacjami Berlina, Londynu, Pa-
ryża natomiast stosunkowo rzadko dziełem architektonicznym budzącym zachwyt jest budynek mieszkalny,
który jest obiektem głównie o funkcji użytkowej. Warto zaznaczyć, że takie budynki powstają m.in. w Holan-
dii, są to wspaniałe dzieła architektury mieszkaniowej.

Słowa kluczowe: zabudowa mieszkaniowa, dzieło architektoniczne, woda w miastach holenderskich

As a architectural work of art we consider public buildings like museums, theaters, churches or sport objects.
We admire beautiful realizations in Berlin, London or Paris but very seldom we admire dwelling architecture
that has applied function, first of all. It is worth to remark that dwelling buildings created in Netherlands are
often a work of art.

Keywords: housing, architectural work, water in dutch city

* Gronostajska Barbara Ewa, dr. inż. arch., Politechnika Wrocławska, Katedra Projektownia Architektury Mieszkaniowej.
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1. Widok zespołu mieszkaniowego od strony jeziora – charakterystyczne mocno wysunięte w wodę bryły budynków /
Housing estate – view from the lake – distinctive, forwarded into water body of buildings   2. Fragment elewacji otwierającej
się na wodę – duże przeszklenia oraz tarasy umożliwiają niezakłócone widoki na jezioro i poldery / Elevation open to the
water – huge glass pane and terraces enables undisturbed view to the lake and polders   3. Widok elewacji wejściowej –
południowej ukształtowanej tarasowo / View of entrance elevation – south, terraces shaped    4. Promenada, przy której
zlokalizowano zespół spełniająca rolę przestrzeni społecznej / Promenade, which create a social space in housing estate
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Państwem, które przoduje w „architekturze dla
ludzi” jest Holandia. Sytuacja mieszkaniowa w Ho-
landii jest inna niż w pozostałych krajach europej-
skich. Polityka mieszkaniowa miała od wielu lat cha-
rakter społeczny. Już na początku XX wieku burżuazja
bardzo mocno wspierała programy tanich mieszkań
dla robotników. W latach późniejszych powstawały
towarzystwa społecznego budownictwa czynszowe-
go, które prowadziły zakrojoną na szeroką skalę dzia-
łalność budowlaną. To doprowadziło, że dziś w Ho-
landii zasoby mieszkaniowe zaliczyć można do
najlepszych w Europie. Pomimo że państwo jest nie-
wielkie o dużej gęstości zamieszkania, to 70% miesz-
kań stanowią domy jednorodzinne.

Holandia jest małym krajem, mniejszym niż No-
wa Anglia, bardziej zatłoczona niż Japonia, w którym
16 milionów ludzi żyje na 34 tys. kilometrów kwa-
dratowych a 1/5 obszaru stanowi woda. Dlatego Ho-
landia ukształtowała swoją politykę budowlaną
w oparciu o krajobraz z dużą ilością obiektów wod-
nych i z wynikającymi z tego wieloma ograniczenia-
mi. Zarówno tereny uzyskane z Zuider Zee w latach
30., jak i mieszkania budowane przez rząd podczas
II wojny światowej wprawiają w zdumienie. Podob-
nie jak nowe projekty holenderskich architektów utrzy-
mane w ascetycznym stylu są zdroworozsądkowe
i z pragmatycznym zastosowaniem technologii i pla-
nowania – tak zauważył Bart Lootsma.

Holandia jeżeli chodzi o architekturę to jest jed-
nym z przodujących krajów europejskich. Z pewno-
ścią w dużym stopniu ma na to wpływ mentalność,
styl życia i sytuacja ekonomiczna Holendrów. Kraj
ten stworzony został prawie całkowicie przez czło-
wieka, który przez lata wyrywał morzu ziemię kawa-
łek po kawałku. Taka sytuacja sprawiła, że Holen-
drzy mają duży szacunek do własnej ziemi, kraju
i mieszkańców przez co ich działalność jest bardzo
przemyślana i wymagająca ekonomicznego gospo-
darowania zasobami (m.in. przestrzenią). Obejmuje
ono nie tylko budownictwo, ale również zajmuje się

zachowaniem terenów wodnych, ziemnej infrastruk-
tury i lasów, jest to niezbędne dla istnienia Holandii
oraz jej dobrobytu.

Na współczesną architekturę duży wpływ ma bo-
gata tradycja holenderskiego modernizmu, która
pozostawiła bogatą spuściznę. W ostatnich latach na-
stąpił silniejszy rozwój gospodarczy kraju, co spo-
wodowało, że rząd holenderski dofinansowuje bu-
downictwo, umożliwiając realizacje interesujących
projektów, podniesienie poziomu nauki i kultury po-
przez szerokie upowszechnienie polegające na licz-
nych publikacjach, seminariach i inwestowaniu
w szkoły. Architektura w tym kraju nie przekracza
granic dobrego smaku, służy człowiekowi, a również
środowisku, gdyż wiele się mówi na temat architek-
tury ekologicznej, pasywnej, energooszczędnej. Moż-
na tu znaleźć wiele takich rozwiązań. Holendrzy nie-
jako sami stworzyli naturę, wydzierając morzu ziemię.
Stąd poszanowanie dla natury i próba znalezie-
nia równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym
a sztucznym, pozwalającym na harmonijne rozwią-
zania przestrzenne. Przejeżdżając przez Holandię
na każdym kroku możemy znaleźć interesującą, no-
watorską architekturę i ciekawie rozwiązane zespoły
zabudowy mieszkaniowej. W swoich projektach nie
boją się wody, to właśnie z niej utworzyli nieza-
przeczalny atut. Można powiedzieć, że Holendrzy
kochają wodę. Jest ona wykorzystywana w wielu
zespołach mieszkaniowych, zamiast ogródków zo-
baczyć można kanały, tarasy domów zawieszone
są nad kanałami, a do domów dopłynąć można
łodziami. Gdy na danym obszarze brak jest wody
to wprowadza się dodatkowe kanały, aby uatrak-
cyjnić układ i rozszerzyć program użytkowo-śro-
dowiskowy. Warto również wspomnieć, że część
Holendrów mieszka na łodziach przycumowanych
w kanałach. Wielokrotnie są to dość luksusowe
mieszkania wyposażone w pełną infrastrukturę
(woda, prąd), a nawet z tarasami wyposażonymi
w zieleń.
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Budownictwo w Holandii nie zawsze utrzymywa-
ło wysoki poziom. Ostatnio opublikowany raport mi-
nisterstwa budownictwa „Planowanie przestrzenne
a środowisko” uderza w ton krytyki. Zwraca uwa-
gę na bogacenie się i starzenie populacji oraz na
zmniejszanie się wielkości rodzin. Dokument zwraca
również uwagę na tendencje panujące w ostatnich
dekadach, kiedy to ilość budowanych mieszkań zde-
cydowanie górowała nad ich jakością. Rezultatem
tego były często tandetne lub nieprzyjazne struktu-
ry. Plany centrów miast budziły również wiele uwag
krytycznych. W końcu lat 70. ubiegłego wieku stało
się jasne, iż architektura uległa dewaluacji.

Dopiero w przeciągu ostatnich 20 lat, architektu-
ra holenderska bardzo korzystnie zmieniła się głów-
nie pod wpływem znanego architekta Rema Koolha-
sa. Jednak projektowane przez niego obiekty
mieszkalne były krytykowane za rozproszenie oraz
brak publicznego transportu. Obecnie realizowany
program ma doprowadzić do stworzenia nowych
mieszkań, z czego dwie trzecie mieszkań będzie zlo-
kalizowanych w zurbanizowanych strefach położo-
nych blisko centrum.

W Holandii istnieje wiele przykładów łączących
średnią i wysoką gęstość zabudowy z bezpieczeń-
stwem, ekologią oraz dobrym transportem, cechami
zwykle spotykanymi w zabudowie o niskiej gęstości.
Dwie trzecie z 6,5 miliona domów wykonanych jest
jako zabudowa szeregowa, jedna trzecia to niskie
budynki apartamentowe, pozostaje niewielka liczba
domów wolno stojących.

Ministerstwo budownictwa ciągle wymaga, aby
połowa budowanych domów była zlokalizowana
w obrębie Randstad – są to tereny zlokalizowane
w zachodniej części Holandii zwane „Zielonym Ser-
cem” położone wokół miast: Amsterdam, Rotterdam,
Haga, Utrecht oraz Almere.

Mówiąc o architekturze holenderskiej w wielu
przypadkach mówi się o dziełach architektonicz-
nych. Dlatego warto przytoczyć przykład architektu-

ry rzeźbiarskiej, mającej swoją inspirację w architek-
turze antycznego Egiptu – Domy Sfinksów (5 Sfinxen
Housing).

Obiekt został zaprojektowany w miejscowości
Huizen. Ten niespotykany projekt był wynikiem kon-
kursu, który odbył się w 1994 r. i wygrało biuro Neute-
lings + Riedijk. W latach 2000–2003 powstał spekta-
kularny zespół zabudowy wielorodzinnej stworzony
na styku lądu i wody i wykorzystujący jego potencjał.
Jest to zespół 5 niemal identycznych bloków, tworzą-
cych monumentalną podtopioną w wodzie aleję, po-
równywaną do alei Sfinksów (il. 1). Znajduje się tam
65 apartamentów ze wspaniałą panoramą na jezioro,
most oraz poldery (il. 4). Budynki zwężające się ku
wodzie zapewniają możliwie najlepszy, niczym nie
przysłonięty widok na jezioro z apartamentów miesz-
kalnych (il. 2). Każdy poziom posiada jeden aparta-
ment mniej, co w rezultacie daje formę zbliżoną do
Sfinksa. Słońce pada na tyły budynków i tam umiesz-
czono tarasy apartamentów (il. 3). Penthausy w każ-
dym budynku są inaczej rozwiązane. Parkingi umiesz-
czono poniżej poziomu wody. Monochromatyczne
elewacje, wykonane z blachy aluminiowej i szkła na-
dają założeniu kubiczny charakter. Drapieżne budyn-
ki, wyłaniające się z wody sprawiają wrażenie pewnej
abstrakcji, nierealności i tajemniczości. Ta surowość
formy przełamana została elementami zieleni, tj. trzci-
nami posadzonymi po bokach platform wejściowych.
W rozwiązaniu pomyślano również o przestrzeniach
publicznych. Funkcję taką pełni promenada, wzdłuż
której zostały umieszczone budynki. Stanowi ona miej-
sce spotkań, obserwacji okolicy a także falochron do
połowu ryb (il. 5).

Założenie to jest genialnym przykładem przetrans-
ponowania motywów historycznych – wielkich dzieł
sztuki do współczesnej architektury. W Egipcie sta-
wiano rzędy sfinksów wzdłuż alej prowadzących do
świątyń (tzw. aleje sfinksów), tutaj użycie rytmu dys-
tyngowanych głów sfinksów tworzy aleję prowadzącą
do doskonałego dzieła architektury mieszkaniowej.
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Wprowadzenie obiektu na okładkę holenderskiego
Yearbook 2003–2004 Architecture in the Netherlands
potwierdza, że projekt zawładnął wyobraźnią archi-
tektów.

Budynki w Holandii służą do eksperymentów
zarówno z nowymi technologiami, jak i nowymi for-
mami w celu osiągnięcia wysokiego poziomu życia.
Sfinksy jak statki wciągnięte do doków, spoglą-
dające na wodę przywołują różne aspekty tradycji
holenderskiej zarówno w swojej konfiguracji, jak i lo-
kalizacji.

Założenie stanowi dobry przykład współczesne-
go osiedla, stanowiącego harmonijną całość, wy-

korzystującą elementy naturalne jak woda i zieleń,
sprawia wrażenie miejsca, w który chciałoby się zo-
stać i zamieszkać. Wszystko co tam jest zrobiono
z myślą o człowieku, o jego potrzebach psychicz-
nych i fizycznych.

Zabudowa ta odchodzi od stereotypu tradycyjne-
go budownictwa na obrzeżach miasta, wydobywa
cechy charakterystyczne styku przestrzeni zamiesz-
kania i wody, utożsamiane z wolnością i niezależno-
ścią, integruje budynek ze środowiskiem, tworzy
nową jakość zamieszkania, tożsamość i identyfika-
cję miejsc, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa
i jest elementem proekologicznym.
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ARCHITEKTURA  MIESZKANIOWA  OKRESU  TRANSFORMACJI
W  PRZESTRZENI  MIASTA  POGRANICZA

HOUSING  ARCHITECTURE  OF  THE  TRANSFORMATION  PERIOD
IN  A  BORDERLAND  CITY

Proces transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90.
XX wieku, uruchomił mechanizmy, które w sposób nieodwracalny przeobraziły wiele z dziedzin działalności
ludzkiej. W tym również architekturę. Nasza debata dotycząca architektury tego właśnie okresu koncentruje
się głównie na krajowych doświadczeniach. Nie zauważamy przy tym zamian, jakie zachodziły i zachodzą
w architekturze naszych najbliższych sąsiadów. Tymczasem, gdy bliżej przyjrzymy się chociażby architektu-
rze białoruskiej, dostrzeżemy, że zmiany te nawet jeśli nie są spektakularne z punktu widzenia teorii architek-
tury, to na pewno są doskonałym przykładem tego, w jaki sposób ideologia (w tym przypadku specyficzna
ideologia społeczno-polityczna) może wpływać na obraz współczesnego miasta.
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Political and economic transformation in East Central Europe had influenced many fields of human activities.
The architecture surely was one of them. While our debate focuses mainly on Polish architecture and
a problem with its identity, we seem not to notice changes which take place just next to our border. If we
consider Belarusian multifamily housing architecture  we can find out how symptomatic those changes are.
Even if they are not spectacular they perfectly exemplify how ideology can influence the appearance of the
contemporary city.
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Proces transformacji polityczno-gospodarczej
w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat
80. i 90. XX wieku, uruchomił mechanizmy, które
w sposób nieodwracalny przeobraziły wiele z dzie-
dzin działalności ludzkiej. W tym również architektu-

rę. Zagadnienia związane z architekturą polską tego
okresu wciąż są przedmiotem ożywionego dyskur-
su, a czynnikiem, który zdominował myślenie o spo-
sobie kształtowania otaczającej nas przestrzeni jest,
jak pisze Ewa Kuryłowicz: potrzeba samookreślenia,
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chęć odnalezienia tożsamości, charakterystycznej dla
nas teraz w odróżnieniu od przeszłego okresu, kiedy
nie mieliśmy do tego prawa, z powodów głównie po-
litycznych [1].

W owej debacie ograniczamy się zazwyczaj do
własnego, krajowego podwórka, nie mając zupeł-
nie świadomości jakie zmiany zachodzą u naszych
najbliższych sąsiadów, którzy również musieli radzić
sobie z „kompleksem wielkiej płyty”. O ile docierają
do nas informacje na temat najnowszych osiągnięć
architektów z Czech, Słowacji, krajów byłej Jugo-
sławii, czy też ze wschodnich Niemiec, to już o ta-
kiej Białorusi nie wiemy praktycznie nic. Nasza wie-
dza ogranicza się do wiadomości podawanych przez
media i zazwyczaj dotyczy specyficznej sytuacji po-
litycznej, wywołanej autorytarnymi rządami prezy-
denta Łukaszenki. Tymczasem zmiany, jakie za-
chodzą w białoruskiej architekturze nawet jeśli nie
są spektakularne z punktu widzenia teorii architek-
tury, to na pewno są doskonałym przykładem tego,
w jaki sposób ideologia (w tym przypadku specy-
ficzna ideologia społeczno-polityczna) może wpły-
wać na obraz współczesnego miasta. Przy okazji
każdego przełomu dziejowego (a takim w przypad-
ku Białorusi było odzyskanie suwerenności na po-
czątku lat 90. XX wieku) architektura staje się jed-
nym z kluczowych środków narracji, nośnikiem
sygnałów i symboli komunikujących ważne w tam-
tym momencie treści społeczno-kulturowe. Co wię-
cej, oprócz zwykłego przekazywania stanu ducha
społeczeństwa, niejednokrotnie stara się kształto-
wać określone nastroje. Jak zauważył Peter Eisen-
mann: Co najmniej od czasów rewolucji francuskiej
architektura stała się ideologiczna. Okazała się być
zdolna do społecznego zaangażowania i odniesienia
się do sytuacji polityczno-społecznej swoich czasów.
(…) niezależnie od tego w jaki sposób ideologia znaj-
dowała swe materialne ucieleśnienie, architektom za-
wsze towarzyszyła jedna myśl – że forma w jakiś spo-
sób może udoskonalać społeczeństwo [2].

W dalszej części artykułu, zgodnie z tezami kon-
ferencji, autor chciałby ukazać w jaki sposób dzieło
architektoniczne (w tym wypadku rozumiane bardziej
przyziemnie jako budynek mieszkalny) wykorzysta-
ne zostało do określonych celów ideologicznych. Za
materiał do analizy posłużyła tu wielorodzinna archi-
tektura mieszkaniowa Grodna [3] z lat 1990–2005.
Okres 15 lat jest na tyle krótki i nieodległy, aby archi-
tekturę, która w jego trakcie powstała określać mia-
nem „współczesnej”, a jednocześnie na tyle długi,
a przemiany, które zaszły – na tyle symptomatyczne,
aby poddać go analizie i wstępnemu osądowi.

Chcąc zrozumieć specyfikę przemian w architek-
turze białoruskiej po roku 1990, należy zwrócić uwa-
gę na trzy podstawowe aspekty: polityczny, gospo-
darczy i społeczno-kulturowy, które towarzyszyły
procesowi transformacji, a w efekcie w sposób po-
średni na te przemiany wpływały.

Odwilż, która następowała w ZSRR po dojściu do
władzy Michaiła Gorbaczowa, najszybciej zaowoco-
wała zmianami w republikach nadbałtyckich i w sa-
mej Rosji. Na Białorusi aparat partyjny i administra-
cyjny wciąż z ogromną determinacją bronił ideałów
państwa komunistycznego. Dodatkową przeszkodą
psychologiczną utrudniającą zmiany była głęboka
rusyfikacja białoruskich elit partyjnych i intelektual-
nych. […] Białoruś stała się jedną z nielicznych repu-
blik radzieckich, gdzie idee gorbaczowowskiej „pie-
restrojki” docierały z ogromnym opóźnieniem [4].

W ten sposób w Krótkiej historii Białorusi w latach
1944–2001 Eugeniusz Mironowicz i Oleg Łatyszonek
opisują pierwszy okres transformacji na Białorusi,
odbywający się w drugiej połowie lat 80., jeszcze
w ramach Związku Radzieckiego. Wraz z upadkiem
imperium radzieckiego ostatecznemu załamaniu ule-
gła idea „gospodarki planowej” obowiązująca na te-
renie ZSRR jeszcze od początku lat 30. XX wieku.
Jednak już w 1991 r. na Białorusi przystąpiono do
tworzenia zrębów nowej „regulowanej gospodarki
rynkowej”. Podstawowym problemem okazało się być
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1. Budynek mieszkalny w technologii wielkopłytowej, Grodno, ul. Puszkina / Multi-family house made of prefabricated
concrete panels, Hrodna, Puszkina St.  2. Budynek mieszkalny w technologii wielkopłytowej z aplikacjami z tynków
mineralnych, Grodno, prospekt im. Kleckiego / Multi-family house made of prefabricated concrete panels with mineral
plaster applications, Hrodna, Klecki prospect   3, 4. Budynek mieszkalny przy ul. Radzieckich Pograniczników / Multi-family
house at Soviet Border Guards St.   5. Budynek mieszkalny przy ul. Gorkiego / Multi-family house at Gorky St.  6. Budynek
mieszkalny przy ul. Wróblewskiego / Multi-family house at Wróblewski St. (fot. J. Grycel)
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jednak, odziedziczone jeszcze po ZSRR, uzależnie-
nie białoruskich podmiotów gospodarczych od ro-
syjskich źródeł surowców i paliw, a także od tamtej-
szych rynków zbytu [5].  Względy te skłoniły rząd
białoruski do stopniowego przywracania niedawno
zerwanych więzi z Moskwą. Rosjanie tymczasem nie
kwapili się z dotowaniem archaicznej białoruskiej
gospodarki, interesując się jedynie zachowaniem
politycznej i militarnej kontroli nad tym obszarem.

W przeciwieństwie do tendencji, które zaobser-
wować można było na przykładzie Polski, państwo
białoruskie wybrało antyliberalny model polityki go-
spodarczej. Zbyt daleko posunięty interwencjonizm
i zbyt „widzialna ręka” państwa we wszelkich przeja-
wach życia gospodarczego, doprowadziła do poważ-
nej stagnacji białoruskiej gospodarki, a co za tym
idzie całego sektora budowlanego. Do tego doszła
chroniczna nieufność wobec inwestorów zagranicz-
nych, której źródeł należy szukać na najwyższych
szczeblach władzy państwowej. W tym przypadku
czynnik ideologiczny wziął górę nad zdroworozsąd-
kowym myśleniem ekonomicznym.

Kolejnym istotnym czynnikiem, tym razem społecz-
no-kulturowym, towarzyszącym procesowi przemian
było przebudzenie się świadomości narodowej Biało-
rusinów. Teoria głosząca kulturową odrębności nie zy-
skała jednak należytego poparcia pośród głęboko zru-
syfikowanego społeczeństwa. Dlatego też próby
ponownego zdefiniowania pojęcia „architektura naro-
dowa” opierały się na wykorzystaniu zarówno wzo-
rów rosyjskich, jak i białoruskich, które często uzna-
wane były za tożsame. Nawet w Grodnie, którego
przestrzeń historycznego śródmieścia wciąż jest świa-
dectwem wielokulturowej tradycji miasta i które do I
połowy XX wieku należało bardziej do kręgu kulturo-
wego cywilizacji zachodniej, wydaje się że nie chcą
pamiętać tego, co w architekturze miasta powstało
do momentu rozpoczęcia II wojny światowej.

Wymienione wyżej polityczne, ekonomiczne i spo-
łeczno-kulturowe aspekty przemian znalazły swoje

bezpośrednie przełożenie na jakość i formę nowej
architektury mieszkaniowej. W zasadzie trudno jest
tu mówić o czymś „nowym”, gdyż w omawianym
okresie, inwestycje mieszkaniowe realizowano głów-
nie w oparciu o wprowadzone jeszcze w latach 70.
i 80. technologie wielkopłytowe. Podstawowym kry-
terium branym pod uwagę przy doborze technologii,
szczególnie w przypadku budownictwa masowego,
realizowanego na terenie dużych osiedli mieszkanio-
wych, była łatwość realizacji i czas potrzebny do jej
ukończenia. Czynnik estetyczny odgrywał rolę dru-
goplanową. Był też i drugi aspekt – ideologiczny.
Mimo że polityczna utopia, która zakładała równość
obywateli we wszelkich przejawach życia, w tym
również i „zrównaniu” form zamieszkiwania, właśnie
ogłosiła swoją upadłość, na Białorusi przez długie
jeszcze lata zdawano się tego nie dostrzegać. Ta
siermiężność bloku z wielkiej płyty, tak bardzo kon-
trastująca z blichtrem codziennej cywilizacji zachod-
niej, była ceną za społeczny egalitaryzm i pewność
jutra dla szerokich warstw społecznych. Tyle że owa
pewność egzystencji ukształtowała się na niskim
poziomie materialnym i cywilizacyjnym… Co więcej
taki stan rzeczy wygodny był dla władzy, pozwalając
utrzymać status quo, czyli pozory socjalistycznej rów-
ności, zapobiegając przy tym rozwarstwieniu się
społeczeństwa. To doskonale odpowiadało zasadzie
schowania się w tłumie, tak typowej dla mimikry
w czasach komunizmu. Chęć niewyróżniania się, znik-
nięcia, pozostania szarym wśród szarych, idealnego
przystosowania [6].

Rzecz jasna nawet wielka płyta ulegała pewnym
drobnym przemianom. Już na początku lat 90. mo-
żemy zauważyć pierwsze, nieśmiałe próby poszuki-
wania nowego oblicza wielorodzinnego bloku miesz-
kalnego. Zadanie to było o tyle trudne, że projektanci
zmuszeni byli poruszać się w kręgu estetyki ofero-
wanej przez uprzemysłowioną technologię wielkopły-
tową. Te pierwsze działania sprowadzały się w zasa-
dzie do kilku podstawowych zabiegów: dodawania
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atrap mających imitować dachy, nakładania aplikacji
z kolorowych tynków mineralnych, czy też próby zin-
dywidualizowania detalu architektonicznego.

Paradoksalnie, ograniczenia gospodarczo-techno-
logiczne i silna presja natury ideologicznej, uchroni-
ły grodzieńską architekturę mieszkaniową przed „cho-
robą wieku dziecięcego”, czyli zachłyśnięciem się
możliwościami, jakie dają nowe technologie i nowe
materiały. Przestrzeń osiedli mieszkaniowych pozo-
stała być może nieco monotonna, lecz na pewno
konsekwentna ideowo i stylistycznie.

Pomimo swej dominującej roli, stylistyka ofero-
wana przez wielką płytę nie była jedyną obecną
w krajobrazie osiedli mieszkaniowych. W okresie kil-
kunastu pierwszych lat po zakończeniu II wojny świa-
towej, kiedy to obowiązującym językiem wypowiedzi
w architekturze był realizm socjalistyczny, chętnie się-
gano po klasycystyczne formy i detale. Ta oczywista
manifestacja ideologii politycznej, obecnej we wszyst-
kich niemal przejawach życia społecznego, po raz
kolejny miała miejsce pod koniec lat 90. XX wieku.
Silne dążenie administracji państwowej do integracji
z Rosją przejawiało się nie tylko w działaniach poli-
tycznych, lecz również w takich sferach jak nauka,
kultura, czy w końcu architektura. Białoruś przyjęła
i zinterpretowała nowe tendencje stylistyczne w po-
staci postmodernizmu w sposób dosyć szczególny.
Postulowane przez postmodernizm powrót do sty-
lów historycznych, jak również indywidualne podej-
ście do projektowania poprzez uwzględnienie spe-
cyfiki miejsca i tradycji lokalnej, potraktowane zostało
w sposób specyficznie wybiórczy. W nowych reali-
zacjach na terenie Grodna, z całej gamy historycz-
nych neostylów, obecny był jedynie postmodernizm
z pewnymi elementami neoklasycyzmu.

Najbardziej charakterystycznym reprezentantem
nowej tendencji jest budynek przy ul. Radzieckich
Pograniczników w Grodnie. To doskonały przykład
konsekwentnie przeprowadzonego procesu projek-
towego, w którym punktem wyjścia była może kon-

trowersyjna, lecz na pewno wyrazista i już na pierw-
szy rzut oka czytelna idea. Swoje odzwierciedlenie
znalazła zarówno w układzie rzutu – doskonale sy-
metrycznym, tworzącym formę podkowy, jak również
monumentalnej, stosunkowo zwartej bryle z akcen-
tami w formie wieżyc na narożnikach, a w końcu
detalu architektonicznym (trójkątne zwieńczenia
dwóch środkowych ryzalitów, „wyrobione” w styro-
pianie płyciny i pilastry), będącym współczesną rein-
terpretacją klasycystycznych wzorców. Od strony
ulicy elewacje zdobią tynki mineralne w stonowanych
odcieniach beżu i brązu, podczas gdy od strony dzie-
dzińca wewnętrznego przeważa szara cegła ce-
mentowa. W ciekawy sposób potraktowane zostały
płaszczyzny pionów klatek schodowych. Tradycja ak-
centowania tych elementów budynku jest obecna
w Grodnie od lat 60. XX wieku, kiedy to zaczęto sto-
sować prefabrykowane elementy z ażurowym, czę-
sto mocno skomplikowanym wzorem geometrycz-
nym. W tym przypadku tradycja pozostała, lecz detal
uproszczono do powtarzalnego rytmu ceglanych
słupków, który dodatkowo potęguje wrażenie wszech-
obecnej monumentalności.

Ów surowy, monumentalny klasycyzm w wydaniu
socrealistycznym powszechnie kojarzy się z okresem
świetności Związku Radzieckiego. Nie można zapo-
minać, że sentyment za tymi latami jest wciąż żywy
zarówno w szeregach władzy, jak i pośród znacznej
części zwykłych obywateli. Białoruś decydując się na
ochronę kultury narodowej, w pewnej mierze utożsa-
mianej z kulturą okresu ZSRR, świadomie odgrodziła
się od wzorów płynących z Zachodu. Stylem, który
uznano za namiastkę stylu narodowego jest więc
monumentalny klasycyzm, który pojawia się w nowych
realizacjach zarówno obiektów użyteczności publicz-
nej, jak też tych budynków mieszkalnych o bardziej
indywidualnym charakterze. W przypadku Grodna
dzieje się to z pewną krzywdą dla sylwety samego
miasta, gdyż przywołana zostaje tylko pewna część
tak przecież bogatej tradycji lokalnej.
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Efekt równie zaskakujący, choć może nie do koń-
ca wygrany pod względem formalnym, uzyskano
w budynku położonym przy skrzyżowaniu ulic Gor-
kiego i Boguckiego. Oschły modernizm swym rodo-
wodem sięgający jeszcze lat 80. uległ zaskakującej
metamorfozie. Elewacja budynku podzielona zosta-
ła w sposób klasyczny na trzy wyraźne strefy: wyso-
ki parter z usługami, wyróżniony kolorystycznie
i materiałowo, część mieszkalna oraz „dach” stwo-
rzony poprzez dodanie atrapy wykonanej z czerwo-
nej blachy. Podział podkreślono dodatkowo za po-
mocą wydatnych, stylizowanych gzymsów. W cofnięty
narożnik wstawiono zabudowane loggie wsparte na
masywnym słupie zwieńczonym czymś na wzór pro-
stego, zgeometryzowanego kapitelu. Pionowe prze-
sunięcie względem siebie poszczególnych sekcji
mieszkalnych oraz ich zróżnicowanie wysokościowe
(4, 6 i 8 kondygnacji), stworzyło sylwetę rozedrganą,
wręcz malowniczą. Punktem kulminacyjnym jest
umieszczona na narożniku wieża o kształcie kościel-
nej dzwonnicy (sic!). Geneza tej zaskakującej formy
nie jest do końca jednoznaczna. Z pewnością nie
jest to element wywiedziony z tradycji lokalnej, gdyż
przywędrował ze stolicy kraju – Mińska, wraz z pro-
jektami tworzonymi przez tamtejsze biura. Można
spekulować, czy jest to nawiązanie do „świątynek”
umieszczonych na szczycie budynku „The Portland”
Michaela Gravesa, czy może dosłowne postmoder-
nistycznej architektury fantazyjnej na grunt białoru-

ski. Autor skłania się jednak ku tezie, że to przejaw
sentymentu władzy, ale też i społeczeństwa, za utra-
coną potęgą Związku Radzieckiego. Sentyment ten
wyraża się nie tylko „pisaniem na nowo” historii ZSRR
(szczególnie okresu stalinowskiego), ale też nawro-
tem do symboliki radzieckiej. W dziedzinie archi-
tektury ową symbolikę reprezentuje realizm socjali-
styczny, którego pewne elementy można dostrzec
w opisanym wcześniej budynku przy ul. Radzieckich
Pograniczników.

Powrót do retoryki socrealizmu miał też i „drugie
dno”. Blok mieszkalny, który upodobnił się nieco do
pałacu, paradoksalnie również, tak jak i wielka płyta,
niósł przesłanie sławiące ideę społecznego egali-
taryzmu: każdy obywatel jest równy, każdy może za-
mieszkać w pałacu. A któż nie chciałby mieszkać
w pałacu?...

Przedstawione w artykule spostrzeżenia są rzecz
jasna częścią większej, bardziej wnikliwej analizy ar-
chitektury tego okresu. Jednak nawet już one dają
podstawę do stwierdzenia, że architektura białoruska
prezentuje model jednobiegunowy, oparty o wąski
repertuar cech formalnych w sposób arbitralny uzna-
nych za tradycyjne, czy raczej narodowe. W dużej
mierze wynika on z narzuconego przez państwo okre-
ślonego reżimu technologicznego, stylistycznego
i ideologicznego. Model ten zakłada nadrzędną rolę
władzy centralnej we wszystkich dziedzinach polityki,
gospodarki i życia społecznego.
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tetu w Białymstoku, Białystok 2002.
[5] Por. M. Zaleski, Transformacja stosunków handlowych
Białorusi i Rosji, www.bialorus.pl
[6] M. Gutowski, Cywilizacyjne i kulturowe czynniki kształto-
wania domu mieszkalnego, Budownictwo mieszkaniowe
w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie trans-
formacji – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
Mieszkanie XXI w., Białystok 1997, s. 202.
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Wprowadzenie
Od początków budownictwa każde dzieło rąk ludz-

kich w mniejszym lub większym stopniu wpływało
na kształtowanie środowiska kulturowego. Zabudo-
wa mieszkaniowa – nawet tych najmniejszych jedno-
stek osadniczych, jakimi są wsie i przysiółki – wyróż-
nia się w krajobrazie formą, kolorystyką, a także

zwartością kompozycji. Prawie każda z tych struktur
jest charakterystyczna dla miejsc, w których powsta-
ła, jest z nimi wręcz identyfikowana. Wspomniana
identyfikacja nabiera rangi w momencie, kiedy poja-
wia się obiekt o szczególnym znaczeniu. Mowa tu
o kościółkach wiejskich, których bryły wraz z wieża-
mi górowały nad pozostałymi zabudowaniami.

DZIEŁO  ARCHITEKTONICZNE  JAKO  IDENTYFIKACJA  MIEJSCA
–  OMÓWIENIE  PROBLEMU  NA  WYBRANYCH  PRZYKŁADACH

ARCHITECTURAL  WORK  AS  A  WAY  OF  IDENTIFYING  THE  SITE
–  THE  PROBLEM  DISCUSSED  ON  CHOSEN  EXAMPLES

W każdej przestrzeni zorganizowanej występują dzieła budownictwa i architektury charakterystyczne jedynie
dla miejsc, w których występują. Przeważnie wyróżniają się bryłą, formą oraz programem funkcjonalnym.
Nierzadko stanowią dominanty architektoniczne, a nawet urbanistyczne. Stanowią pewnego rodzaju identy-
fikatory jednostek zurbanizowanych, w których powstały. Stając się elementem krajobrazu kulturowego
wpływają na jego percepcję.

Słowa kluczowe: architektura, dominanta architektoniczna, dominanta urbanistyczna, symbol, tożsamość
miejsca

Each organised space is enriched with works of architecture and civil engineering, characteristic only of their
locations. Their distinctive features include mainly the shape, form and functional programme. Frequently
they are architectural or even urban planning predominates. They play the role of features identifying urban
areas where they were created. Becoming part of the cultural landscape, they influence its perception.

Keywords: architecture, architectural predominant, place identity, place symbol, urban predominant

* Gubańska Renata, dr inż. arch., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu.
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Znacznie bardziej rozwinięta i skomplikowana
sytuacja ma miejsce w strukturach miejskich. Wia-
domo, że w średniowieczu do najważniejszych obiek-
tów w mieście należały kościół i ratusz [Chmielewski
2001]. Dominowały one nie tylko funkcją, ale rów-
nież, a może przede wszystkim kubaturami budyn-
ków oraz wysokością wież. W kolejnych stuleciach,
w intensywnie rozwijających się jednostkach osadni-
czych powstawały dzieła architektoniczne o bardzo
zróżnicowanym programie użytkowym, nierzadko
wyróżniające się interesującą formą oraz starannie
opracowanym kostiumem architektonicznym. We
współczesnych aglomeracjach miejskich, wśród tak
ogromnej mnogości i różnorodności zarówno funk-
cjonalnej, jak i architektonicznej, pojęcia dominant
architektonicznych i urbanistycznych są niewystar-
czające, pojawiła się konieczność wprowadzenia pre-
cyzyjniejszych określeń, jak chociażby subdominant,
wyróżników architektonicznych i urbanistycznych
(Pawłowska 2006, Przyłęcki 2006).

Omówienie zagadnień na wybranych przykładach
Dzieła architektoniczne stanowią pewnego rodzaju

identyfikatory struktur osadniczych, w których powsta-
ły. Stając się elementem krajobrazu kulturowego
wpływają na jego percepcję. Przypadkowy obser-
wator zapisuje w pamięci charakter miejsca: m.in.
ukształtowanie terenu, występujące obiekty architek-
toniczne, szatę roślinną, a szczególnie elementy zna-
czącą się wyróżniające głównie kubaturą, wysoko-
ścią, a ostatnio nawet kolorystyką. Zapamiętuje
przede wszystkim dzieła architektoniczne będące
jednocześnie wyróżnikami, dominantami lub subdo-
minantami architektonicznymi i urbanistycznymi
(Gubańska 2008).

Wiatrak w Dubinie jako dominanta architektonicz-
na – symbol miejsca

Jeszcze 100 lat temu wokół wielkopolskiej jed-
nostki osadniczej Dubin [1] stało kilka młynów wietrz-

nych. Były to typowe wiatraki tzw. koźlaki. Tworzyły
charakterystyczny pierwszy plan panoramy miejsco-
wości. Do chwili obecnej zachował się tylko jeden
tego typu obiekt, stanowiąc jednocześnie element
rozpoznawczy zarówno miejsca, jak i okolicy, w któ-
rej się znajduje.

Zachowany w stanie ruiny koźlak pochodzi z 1797
roku – data jest widoczna na mącznicy [2] (Karta
ewidencji...). Okazałą konstrukcję posadowiono na
fundamencie ułożonym z kamieni polnych. Obiekt
składa się z trzech kondygnacji (w tym poddasze
użytkowe) i nakryty jest dwuspadowym dachem
z naczółkiem [3]. Całość wykonana jest z drewna
począwszy od elementów konstrukcyjnych, ciągów
komunikacyjnych, a skończywszy na elewacjach, po-
kryciu dachowym oraz skromnym detalu architekto-
nicznym (obecnie nieistniejącym). Po wspaniałym
niegdyś wiatraku pozostał jedynie ażurowy szkielet.

Pochylająca się z każdym dniem coraz bardziej
ku ziemi konstrukcja dawnego młyna wietrznego sta-
nowi charakterystyczny element w krajobrazie okoli-
cy Dubina. Wiatrak stoi przy szosie prowadzącej ze
Szkaradowa do Dubina i właśnie dzięki takiej lokali-
zacji jest widoczny z każdej strony i doskonale roz-
poznawalny w terenie (il. 1). Każdy, kto opuści zabu-
dowania Szkaradowa i spojrzy w stronę Dubina,
najpierw zobaczy majestatyczną sylwetę koźlaka
(mimo swego wieku i stanu zachowania), a dopiero
jako jego tło zarys dawnego miasteczka z interesu-
jącą bryłą lokalnego kościoła. Mimo że panorama
Dubina jest charakterystyczna dla tego typu średnio-
wiecznych układów (Chmielewski 2001, Rylke 2006),
to wzbudza podziw. Duży wpływ na jej percepcję ma
kościół parafialny w całości wykonany z czerwonej
cegły, z potężnymi podcieniami (w formie arkad)
w parterze, a dominujący nad pozostałymi zabudo-
waniami miejscowości. Niezależnie od atrakcyjności
zarówno omawianego dawnego miasteczka, jak i oko-
licy, czy jest to mieszkaniec, czy tylko przypadkowy
turysta, malownicze tereny wokół Dubina każdemu
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1. Dubin. Na pierwszym planie wiatrak, w tle kościół parafialny z zabudowaniami miejscowości / Dubin. The foreground
with windmill, in background the parish church with local buildings (fot. J. Gubański)   2. Strzegom. Charakterystyczna
panorama miasta / Strzegom. The typical panorama of the town (fot. R. Gubańska)   3. Wrocław. Na pierwszym planie
Iglica Wrocławska, w tle Hala Stulecia / Wrocław. The foreground with The Wrocław’s Spire, in background The Centennial
Hall (fot. R. Gubańska)
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kojarzą się w pierwszej kolejności z wiekowym wia-
trakiem. Zatem zabytkowy obiekt, znajdujący się
w stanie ruiny, stał się znakiem rozpoznawalnym
tegoż regionu, jest bezbłędnie kojarzony z miejscem,
w którym występuje, stanowi wręcz symbol okolicy.

Kościół w Strzegomiu jako dominanta architekto-
niczna i urbanistyczna – symbol miejsca

Wyjątkowy przykład dominanty architektonicznej
i urbanistycznej stanowi kościół parafialny pw. śś.
Piotra i Pawła w Strzegomiu [4]. Już od momentu
powstania, czyli czasów średniowiecza, wyróżniał się
głównie kubaturą i budulcem od pozostałych miej-
skich zabudowań oraz znacząco wpływał na ukształ-
towanie sylwety miasta. Obecnie jest nie tylko jed-
nym z ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych
elementów tworzących panoramę miejscowości, ale
przede wszystkim subdominantą tak o znaczeniu
architektoniczno-urbanistycznym, jak i historycznym.

Początki kościoła pw. śś. Piotra i Pawła sięgają
XIV wieku. Powstał on prawdopodobnie na miejscu
wcześniejszej, starszej i zapewne drewnianej świąty-
ni. W kolejnych dziesięcioleciach ulegał ciągłym roz-
budowom. Budowę tego potężnego kościoła zakoń-
czono dopiero w XVI wieku [Pilch 2005]. Usytuowano
go w obrębie wewnętrznych granic miasta, niemniej
w pewnym oddaleniu od rynku – zgodnie z zasa-
dami obowiązującymi w ówczesnej urbanistyce
[Chmielewski 2001, Rylke 2006]. Został wzniesiony
na planie krzyża łacińskiego, w technice trwałej, tzn.
potężne i masywne ściany wymurowano częściowo
z kamienia, a częściowo z cegły. Mimo iż nie posia-
da czytelnej dominanty wertykalnej w formie wieży,
sam stanowi nie tylko doskonałą dominantę o zna-
czeniu architektoniczno-urbanistycznym, ale także
subdominantę o znaczeniu historycznym.

Ilustracja numer 2 przedstawia charakterystyczną
panoramę Strzegomia widzianą od strony drogi pro-
wadzącej do Wrocławia. Na pierwszym planie widocz-
ne przestrzenie pól uprawnych. Zasadniczy pas za-

budowy tworzą przede wszystkim budynki mieszkal-
ne, usługowe i gospodarcze poprzeplatane zielenią.
Pewnego rodzaju dynamizmu każdej panoramie na-
dają elementy wertykalne, w tym przypadku również
chodzi o wieże kościelne i ratuszową [Chmielewski
2001, Przyłęcki 2006]. W przypadku sylwety Strze-
gomia wyjątkowego znaczenia nabiera kościół para-
fialny pw. śś. Piotra i Pawła (il. 2 – widoczny z prawej
strony), którego gabaryty dominują nawet nad pozo-
stałymi dominantami architektonicznymi i urbanistycz-
nymi. Masywna bryła strzegomskiej świątyni zasad-
niczo się wyróżnia, jest obiektem utożsamianym
wyłącznie z tym, a nie innym miastem w Polsce. Jed-
nocześnie stanowi o wyjątkowości tegoż miejsca oraz
stała się jego symbolem nie tylko architektoniczno-
urbanistycznym, ale także historycznym.

Iglica wrocławska jako konstrukcja – symbol
miejsca

Wspaniałym przykładem dzieła architektoniczne-
go będącego symbolem miejsca, w którym zostało
wzniesione jest Iglica wrocławska. Postawiona na osi
wejścia głównego do Hali Stulecia (il. 3) jest obiek-
tem bezbłędnie rozpoznawalnym nawet przez naj-
młodszych wrocławian oraz stanowi obowiązkowy
punkt zwiedzania dla większości turystów odwiedza-
jących miasto.

Wrocławską Iglicę wzniesiono w 1948 roku
w związku z Wystawą Ziem Odzyskanych, której to
miała być symbolem (Atlas... 1997). Usytuowanie
wertykalnego dzieła w centralnej części głównego
placu przed historyczną Halą Stulecia podkreśliło
osiowość reprezentacyjnego wejścia. Prawie stume-
trowej wysokości maszt to stalowa konstrukcja zwę-
żająca się ku górze, posadowiona na potężnym „trój-
nogu”. Stalowy maszt, który miał być symbolem
jedynie terenów wystawowych, stał się symbolem
miejsca i miasta, w którym powstał. Stanowi spójną
całość kompozycyjną z budowlą Maxa Berga, jest
z nią wręcz identyfikowany. Widok przedstawiony
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na ilustracji numer 3 jest jednym z bardziej wyjątko-
wych i charakterystycznych dla miejskiego krajobra-
zu kulturowego Wrocławia, z tego względu firmy
mające swoje siedziby w mieście chętnie wykorzy-
stują go jako motyw przewodni znaków firmowych,
czy też log.

Iglica wrocławska została wzniesiona na głów-
nym placu przed jednym ze wspanialszych dzieł ar-
chitektury XX wieku – Halą Stulecia. Budowla pro-
jektu Maxa Berga (Atlas... 1997) już wówczas była
identyfikowana z bardzo atrakcyjnymi terenami
spacerowo-rekreacyjnymi, tworzyła kompozycyjną
całość z niepowtarzalną Pergolą, malowniczym
Ogrodem Japońskim oraz wspaniałym Ogrodem
Zoologicznym. Hala Stulecia od momentu wybudo-
wania była utożsamiana z miejscem oraz miastem,
w którym powstała. Prawdopodobnie żaden z bu-
downiczych stalowej konstrukcji, łącznie z projek-
tantem – Stanisławem Hempelem (Atlas... 1997), nie
przypuszczał, że w tak krótkim czasie stanie się ona
„konkurencją” dla Hali Maxa Berga oraz jednym
z bardziej rozpoznawalnych elementów miejskiego
krajobrazu kulturowego Wrocławia. W chwili obec-
nej Iglica to nie tylko dominanta architektoniczna
i urbanistyczna oraz symbol popularnych terenów
spacerowych, ale przede wszystkim subdominanta
o znaczeniu historycznym, jednoznacznie utożsa-
miana z Wrocławiem.

Podsumowanie
Omówione powyżej przykłady doskonale obrazują,

że w każdej przestrzeni zorganizowanej zarówno tej
małej, jak i dużej, powstają dzieła budownictwa i ar-
chitektury charakterystyczne jedynie dla miejsc, w któ-
rych występują. Wyróżniają się nie tylko bryłą, formą
i programem funkcjonalnym, ale nierzadko stanowią
wyróżniki bądź dominanty architektoniczne, urbani-
styczne, a nawet subdominanty (Przyłęcki 2006).

Na podstawie przeprowadzonych powyżej rozwa-
żań wynika, że wskazana jest ich ochrona. W każdej
z proponowanych form ochrony niezależnie od tego,
czy jest ona konserwatorska, krajobrazowa, czy funk-
cjonująca jako pas najlepszej ekspozycji, powinno
się zwracać szczególną uwagę na współcześnie za-
chowane otoczenie tych wyjątkowych obiektów. Na-
leży przede wszystkim wyeliminować konstrukcje,
które mogłyby stanowić konkurencję pod względem
wertykalnym lub przesłaniać ich widok (Chenoweth
2008, Małachowicz 2007).

Dzieła architektoniczne o tak szczególnym znacze-
niu – nie tylko jako dominant kubaturowych i werty-
kalnych, ale również funkcjonalnych, historycznych,
nierzadko symboli danego miejsca – należy chronić
i zachować jako wyjątkowe dobro materialne, dzie-
dzictwo kulturowe pozostawione przez naszych
przodków nie tylko dla nas, lecz także dla przyszłych
pokoleń.

PRZYPISY

[1] Dubin – miejscowość zlokalizowana w południowej czę-
ści województwa wielkopolskiego, w powiecie rawickim, gmi-
nie Jutrosin.
[2] Mącznica – jeden z głównych elementów konstrukcyj-
nych wiatraka – koźlaka, masywna belka poprzeczna oparta
na centralnie umiejscowionym słupie.

[3] Niestety, w trakcie tegorocznych lipcowych huraganów
konstrukcja dachowa wraz z mechanizmem napędowym
uległy całkowitemu zniszczeniu.
[4] Strzegom – miasteczko usytuowane ok. 60 km na
południowy zachód od Wrocławia w województwie dolno-
śląskim.
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OBSZAR  POPRZEMYSŁOWY  W  STRUKTURZE  MIASTA

POST-INDUSTRIAL  AREA  IN  THE  CITY  STRUCTURE

Rozbudowane struktury przestrzenne zakładów przemysłowych stanowiły do niedawna symbol rozwoju
gospodarczego kraju będąc jednocześnie synonimem ciężkiej pracy i trudu. Przez lata były markerami
przestrzennymi jasno określającymi funkcję miejsca.
W dobie dezindustrializacji likwidowane przedsiębiorstwa utworzyły wyspy zrujnowanych struktur, przyjmu-
jąc często formę atrakcyjnych terenów budowlanych. Przekształcane strefy poprzemysłowe, zabudowywane
formami o nowych funkcjach tracą tradycyjny charakter, stając się równocześnie interesującymi przestrze-
niami miejskimi.

Słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe, rewitalizacja, krajobraz kulturowy

Until recently, extended spatial structures of industrial facilities and factories were a symbol of economic
development of the country being also a synonym of hard work. For years they were spatial markers
identifying a function of the town clearly.
In the times of deindustrialization closed factories created islands of ruined structures assuming frequently
a form of attractive building plots.

Keywords: post-industrial areas, revitalisation, cultural landscape

Wprowadzenie
Zespoły przemysłowe stanowiły do niedawna

symbol rozwoju gospodarczego kraju. Jednocześnie
postrzegane były, często nie bez racji, jako obszary
zagrażające środowisku naturalnemu i zdrowiu lu-
dzi. Rozbudowane struktury przestrzenne zakładów,
dymiące kominy przemysłowe stanowiły synonimy
ciężkiej pracy i trudu. Przez dziesięciolecia były swe-
go rodzaju markerami przestrzennymi jasno określa-

jącymi funkcję miejsca umożliwiając ich łatwą i jed-
noznaczną identyfikację.

W okresie dezindustrializacji likwidowane przed-
siębiorstwa utworzyły wyspy zrujnowanych struktur,
odrzuconych przestrzeni, generujących lub pogłębia-
jących patologie. Jednocześnie, atrakcyjne pod
względem budowlanym tereny dawnych zakładów
wzbudziły zainteresowanie oraz silną presję inwesto-
rów w celu pozyskania przestrzeni inwestycyjnych.

* Gubański Janusz, dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
Instytut Architektury Krajobrazu.
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Procesy takie można zaobserwować szczególnie
często w przypadku zespołów pochodzących z koń-
ca XIX i początku XX wieku, zlokalizowanych niemal
w centrach miast.

W zależności od pełnionej funkcji zakłady otrzymy-
wały specyficzne lokalizacje. Zwykle były one warun-
kowane odpowiednio rozwiniętymi układami komu-
nikacyjnymi oraz przestrzennymi (możliwości rozwoju
i ekspansji terytorialnej). Powyższe czynniki doprowa-
dziły do lokalizacji zespołów na obrzeżach lub w bez-
pośrednim sąsiedztwie miast. Obecnie, bardzo często
tereny te zostały wchłonięte przez rozwijające się struk-
tury urbanistyczne, doprowadzając do pojawienia się
fabryk niemal w ich obszarach centralnych.

Obszar przemysłowy – identyfikator przestrzeni
Zespoły produkcyjne pochodzące z epoki dyna-

micznie rozwijającego się przemysłu, przez dziesięcio-
lecia wtopiły się w krajobrazy kulturowe miast, stając
się nieodłącznym elementem ich struktur. Oswojone
ciągłym kontaktem, trudem i mozołem stały się czymś
powszednim i oczywistym. Jednocześnie stanowiły one
wyraźne markery przestrzenne jednoznacznie określa-
jące przestrzeń. Niezależnie, czy były to wielkopo-
wierzchniowe struktury kopalń, hut, zakładów włókien-
niczych, cukrowni, browarów czy mniejszych fabryk,
zawsze były łatwo rozpoznawalne i definiowalne.

Specyficzne rozwiązania formalne obiektów, nie-
spotykane w budownictwie mieszkaniowym czy uży-
teczności publicznej – powierzchnia oraz wysokość
budynków produkcyjnych, przekrycia dachowe, no-
woczesne materiały i konstrukcje, budowle inżynier-
skie, w końcu rozwiązania architektoniczne złoży-
ły się na wyjątkowość zespołów produkcyjnych.
Stanowiły one wyraźne dominanty przestrzenne i ar-
chitektoniczne. Traktowane jako całość stawały się
trwałym elementem historii i hierarchii funkcjonalnej
miasta, czytelnym znakiem funkcji, znaczenia i rangi.

Podobnie postrzegane mogą być zespoły prze-
mysłu piwowarskiego. Choć obiekty składowe nie są

tak spektakularnymi wyróżnikami, jak np. wieże wy-
ciągowe szybów kopalnianych lub chłodnie komino-
we, jednak dzięki starannie formowanej, spójnej ar-
chitekturze czy występowaniu choćby wiatrownic
instalowanych na kominach suszarni słodu, są łatwo
rozpoznawalne.

Przedsiębiorstwa browarniane występowały bardzo
powszechnie, stanowiąc jedną z najważniejszych ga-
łęzi przemysłu spożywczego. Browary, jako niewiel-
kie zakłady wytwórcze lokowano w bezpośrednim
sąsiedztwie miejsca zbytu. Dopiero od około połowy
XIX wieku, dzięki rozwojowi technologii produkcji piwa,
zaczęły powstawać na obrzeżach miast duże zakłady
piwowarskie [Kwaśny 1970, Pietrzak-Pawłowska 1970].

Podobne lokalizacje otrzymały browary wrocławskie.
Na przełomie XIX i XX wieku istniało we Wrocławiu około
70 browarów o bardzo zróżnicowanych zdolnościach
produkcyjnych [Wilk 2002]. W większości były to nie-
wielkie, miejscowe zakłady, produkujące wyłącznie na
potrzeby własnego lokalu gastronomicznego.

Pod koniec XIX wieku powstało kilka wyróż-
niających się przedsiębiorstw o typowo przemysło-
wych cechach. Do najważniejszych i największych
należały: Haase Brauerei G.m.b.H, Schultheiss
Brauerei Aktiengesellschaft Abteilung V oraz C. Kiep-
ke Brauerei A.G. (Sobociński 2006). Wszystkie po-
wstały na peryferiach ówczesnego Wrocławia.

Wskutek działań wojennych wszystkie duże bro-
wary uległy niemal całkowitemu zniszczeniu. Jedy-
nym, który ocalał był Schultheiss Brauerei – później-
szy Browar Piastowski.

Browar został wzniesiony w latach 1892–1894
z inicjatywy Carla Scholtza, w uprzemysłowionej czę-
ści miasta. Zlokalizowano go na parceli między ów-
czesną arterią wylotową, kanałem wodnym oraz linią
kolejową. Od wschodu sąsiadował z wytwórnią sło-
du i kawy słodowej – Breslauer Actien-Malzfabrik [1].
Doskonałe warunki lokalizacyjne pozwoliły na wznie-
sienie odpowiedniej „obudowy” dla nowoczesnych
linii technologicznych, a także na rozwój firmy.
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1. Browary Dolnośląskie „Piast” we Wrocławiu, 2003 r.
/ Breweries of Lover Silesia „Piast” in Wroclaw, 2003
(fot. autor)

2. Teren dawnego Browaru Piast, widok od wschodu,
2008 r. / The area of old Brewery „Piast”, the view from
east, 2008 (fot. autor)

ry przemysłowej z przełomu wieków. Ceglane, wie-
loosiowe fasady, płyciny z regularnymi podziałami:
lizenami i gzymsami, sterczyny, wieże i wieżyczki
nadały zespołowi monumentalny charakter przy za-
chowaniu „lekkości” elewacji. Bardzo podobnymi roz-
wiązaniami architektonicznymi odznaczał się przyle-
gający zespół słodowni. Choć były to początkowo
dwie niezależne firmy [2], spójna stylistyka architek-
toniczna pozwalała odbierać je jako jedną strukturę
przemysłową.

Niezniszczony w maju 1945 roku browar, w la-
tach powojennych rozwinął się w największy zakład
piwowarski w regionie dolnośląskim. Ekspansja prze-
strzenna, m.in. przejęcie terenu słodowni oraz fabry-
ki leżącej na zachód od browaru, inwestycje i budo-
wa nowych obiektów, doprowadziła do silnego
wyeksponowania funkcji produkcyjnej w tej części
miasta. Obszar zamknięty od północy linią kolejową
i sąsiadujący od południa z gęstą, przedwojenną za-
budową wielorodzinną, ugruntował pozycję przemy-
słowej dominanty przestrzennej.

Wielokrotnie przebudowywany i modernizowany,
przyjął formę typową dla historycznych zespołów,
funkcjonujących w latach powojennej gospodarki.
Charakteryzował się swoistym konglomeratem zabyt-
kowych obiektów ze zunifikowanymi budynkami
wznoszonymi w nowoczesnych technologiach. Od-
znaczał się czytelnymi fazami rozwoju. Pomimo to
zachowały się w niemal niezmienionej formie pod-
stawowe elementy historycznego założenia, pozosta-
wiając go nadal spójnym i czytelnym.

Obszar poprzemysłowy – dezintegracja struktury
i przestrzeni

Obserwowane od 1989 roku przeobrażenia w sys-
temie gospodarczym kraju doprowadziły do szere-
gu zmian w strukturze przedsiębiorstw. Funkcjonu-
jące do niedawna fabryki, kopalnie, różnego ro-
dzaju zakłady produkcyjne niemal z dnia na dzień
przestały pełnić swą służebną funkcję. Problem ten

Nowo powstałe, obszerne i wielokondygnacyjne
budynki uzyskały elewacje operujące całą gamą de-
talu osadzonego w tradycji historyzującej architektu-
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Metamorfozy przestrzeni zdegradowanych
W przypadku wrocławskiego browaru, deklaro-

wanym zamierzeniem inwestora jest taka przebu-
dowa zespołu, aby możliwe było wyeksponowanie
odrestaurowanych, zabytkowych obiektów w otocze-
niu nowej zabudowy mieszkaniowej. Na terenie bro-
waru planowana jest lokalizacja funkcji mieszkanio-
wych, handlowych, rozrywkowych i biurowych.
Jednym z elementów wyróżniających, obok charak-
terystycznej architektury poprzemysłowej, ma być
budynek usługowy (biurowiec) o wysokości do 55
metrów (wysokość komina fabrycznego), który ma
być zlokalizowany bezpośrednio przy kanale wod-
nym. Pozostała, nowa zabudowa nie może przekra-
czać 16 m wysokości [5].

Realizacja projektu spowodowała konieczność
wyburzenia szeregu obiektów. Usunięto już więk-
szość niewielkich budynków magazynowych i dobu-
dówek. Zlikwidowano odbudowane lub przebudowa-
ne po 1945 roku zabudowania dawnej wytwórni
słodu. Niestety, rozebrano też sam budynek słodow-
ni z charakterystycznymi kominami i wiatrownicami –
budynek nie był objęty ochroną prawną. Metalowe
czapy kominów mają być wykorzystane w nowopow-
stałym obiekcie. Zachowana została główna bryła
browaru z wieżą wodną, okazały budynek stajni (nie-
będący w rejestrze zabytków) oraz budynki admini-
stracyjne. Zakończenie realizacji projektu planowa-
ne jest na 2012 rok.

Przekształcenia obszarów postindustrialnych
obserwowane w krajach Europy Zachodniej od po-
czątku lat 80. XX wieku pozwalają na wyciągnię-
cie wniosków i propozycji adaptacji. Sztandarowe
przykłady rewitalizacji, np. londyńska dzielnica por-
towa – London Docklands, centrum Manchesteru,
wiedeński Gazometr, Zagłębie Ruhry – m.in. kom-
pleks Zollverein w Essen, park Duisburg-Nord, ko-
palnia Zollern II/IV w Dortmundzie, czy pojedyncze
adaptacje, jak choćby: paryski dworzec d’Orsay,
berliński Hamburger Bahnhof czy liczne adaptacje

dotknął również Browar Piastowski. W 1996 roku
Browary Dolnośląskie „Piast” (nazwa od 1994 r.) zo-
stały kupione przez prywatnego inwestora. W 2002
roku funkcjonujące przedsiębiorstwo zostało prze-
jęte przez spółką Carlsberg. W 2004 roku teren nie-
czynnego już browaru kupiła amerykańska firma
specjalizująca się w inwestycjach budowlanych. Pro-
cesy urbanizacyjne związane z ekspansją miasta na
północ od Odry, trwające od początku XX wieku do
dziś [3], doprowadziły do „otoczenia” zespołu pro-
dukcyjnego ścisłą zabudową miejską. Działka bro-
waru stałą się interesującą parcelą położoną niemal
w centrum miasta. Sąsiedztwo nadodrzańskich bul-
warów oraz zmodernizowanego układu komuni-
kacyjnego (m.in. nowy most na Odrze) dodatkowo
stanowi o jej atrakcyjności.

Niechlubną regułą jest błyskawiczne pozbawia-
nie wyposażenia wewnętrznego i niszczenie nieużyt-
kowanych budynków. Rozkradanie urządzeń, demon-
taż instalacji wewnętrznych, niekiedy elementów
konstrukcyjnych prowadzi wprost do katastrofy bu-
dowlanej. Przykłady takie znaleźć można praktycz-
nie w każdym mieście i w każdej gałęzi przemysłu.
Odnosi się wrażenie, że nie jest wolne od takich dzia-
łań żadne większe czy mniejsze miasto, gdzie został
wyłączony z użytkowania jakikolwiek zakład przemy-
słowy, od Białegostoku, przez Łódź, Wrocław po
Wałbrzych czy Jelenią Górę. Opuszczone obiekty
i zaniedbane przestrzenie zaczynają destabilizować
strukturę przestrzenną miejsca, przekształcając się
z wykrystalizowanej dominanty krajobrazu miejskie-
go w symbol destrukcji, wymowny znak krajobrazu
postindustrialnego.

Na terenie browaru „Piast” nie zaszły tak radykal-
ne zmiany, jak na innych obszarach poprzemysło-
wych. Do chwili rozpoczęcia prac budowlanych przez
nowego inwestora praktycznie wszystkie obiekty były
w niezłym stanie technicznym. Kilka z budynków
otrzymało status zabytku architektury z ochroną po-
przez wpis do rejestru zabytków [4].
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na cele usługowe i mieszkaniowe (lofty), pozwa-
lają na określenie kierunków i kryteriów odzyski-
wania utraconych przestrzeni. Również pierwsze
polskie zrealizowane projekty, np.: Manufaktura w
Łodzi, Stary Browar w Poznaniu, Polska Filharmo-
nia Bałtycka na gdańskiej Oławiance, choć może
dyskusyjne, pozwalają dostrzec szansę dla obsza-
rów poprzemysłowych.

Nowe zagospodarowanie, obok odzyskania prze-
strzeni miejskiej oraz utrzymania podstawowej i nie-
zbędnej odrębności architektonicznej winno stano-
wić czynnik scalający przestrzenie miejskie, stając
się, być może, „początkiem przestrzeni”. Przestrzeni
porządkującej i hierarchizującej wielopłaszczyznową
strukturę miasta.

Pytanie o ostateczną formę zagospodarowa-
nia terenu wrocławskiego browaru pozostaje jesz-
cze bez odpowiedzi. Istniejące wytyczne zapisane
w MPZP oraz pojawiające się wizualizacje przyszłej
inwestycji nie decydują o ostatecznym efekcie reali-
zacji.

Mając na względzie walory kulturowe zespołu
i historię miejsca, koniecznym wydaje się takie kształ-
towanie wnętrz, pieczołowicie odrestaurowanych
budynków, aby utrzymać klimat i charakter miejsca.
Z zachowaniem szacunku dla zastanej treści i peł-
nionej do niedawna funkcji. Niezwykle ważna jest
również forma nowych obiektów architektonicznych
– odpowiedzialne jej ukształtowanie tak, aby była
zarówno tłem dla zabytków, ale i wyrazem ożywczej
wizji miejsca połączonej z nowoczesnymi rozwiąza-
niami formalnymi.

Podsumowanie
Obszary wyłączonych zespołów produkcyjnych

stanowią złożony problem w strukturze miasta, nio-
sąc m.in. poważne zagrożenie dezintegracją wzajem-
nych relacji przestrzeni zurbanizowanych. Tereny li-
kwidowanych przedsiębiorstw jednocześnie często
przyjmują formę atrakcyjnych terenów komercyjnych.

Zamykane fabryki na przestrzeni lat stawały się
obszarami wykluczonymi, krajobrazami zaniechany-
mi. Bywały tanim, choć zwykle niebezpiecznym i nie-
legalnym źródłem materiałów budowlanych. Z dnia
na dzień zaczęły znikać z przestrzeni miast – sponta-
nicznie, bądź starannie i metodycznie wyburzane sta-
wały się obszarami możliwymi do łatwego, komer-
cyjnego wykorzystania.

Przekształcane, pozbawiane elementów składo-
wych i wyróżniających je detali, uzupełniane bądź
zabudowywane mniej lub bardziej udanymi osiedla-
mi, centrami rozrywki czy „kontenerową zabudową”
hipermarketów, tracą jakikolwiek związek z dawną
funkcją zacierając tym samym historyczny charakter
wyróżnika przestrzennego.

Konieczne wydaje się  podejmowanie szerszych
działań skutkujących pełniejszą ochroną dziedzictwa
kulturowego obszarów przemysłowych, przy możli-
wym ich nowym, interesującym zagospodarowaniu,
aby kreowały nowe przestrzenie miejskie, a zacho-
wane pojedyncze budynki lub symbolicznie i wybiór-
czo traktowane formy architektoniczne, choć pięknie
odrestaurowane, nie były tylko swoistymi ornamen-
tami nowych inwestycji, ale pełnoprawnymi uczest-
nikami nowej przestrzeni.

PRZYPISY

[1] Wzniesiona w latach 1891–1894 słodownia uległa po-
ważnym zniszczeniom w maju 1945 roku.
[2] Właścicielem 96% udziałów firmy był Schultheiss Brauerei,
jednak formalnie były to dwie niezależne firmy (Sobociń-
ski 2002). Przejęcie słodowni nastąpiło w 1926 roku (Atlas
1998).

[3] Sąsiadujące od północy Karłowice zostały włączone do
Wrocławia dopiero w 1928 roku.
[4] Do rejestru zabytków, pod numerem 504/A/05/1–4 z dnia
15.04.2005, zostały wpisane budynki: dawnego zarządu
browaru, dawnego zarządu słodowni, butelkowni, leżakow-
ni, fermentowni, stolarni i bednarni.



337

[5] Parametry terenu i zabudowy charakteryzuje „Uchwała
nr XIII/309/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 paździer-
nika 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego w rejonie Browaru Piastow-
skiego we Wrocławiu”.
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Mateusz Gyurkovich*

Porównując strukturę urbanistyczną większości
miast anglosaskich z miastami kontynentalnej Euro-
py, każdy bez trudu zauważa podstawowe różnice.
Przede wszystkim rzuca się w oczy odmienność ty-
pologii zabudowy, z zapełniającymi brytyjskie i ir-
landzkie ulice niewielkimi townhouses, będącymi de
facto w większości budynkami jednorodzinnymi. Do-
minującym rodzajem przestrzeni publicznych na
Wyspach wydają się być ulice handlowe i perfekcyj-
nie zaplanowane, wiecznie zielone parki. Przestrze-
nie o charakterze placowym należą do wyjątków.
Dublin, który przez wieki był zdegradowany do roli
stolicy jednej z brytyjskich kolonii, charakteryzuje się

niewielką skalą zabudowy i towarzyszących mu prze-
strzeni publicznych. Śródmieście – także wskutek
późniejszych XX-wiecznych interwencji – wydaje się
być zabudowane w sposób chaotyczny, podporząd-
kowany jedynie warunkom przyrodniczym (rzeka,
wzgórza), bez jakiejkolwiek myśli kompozycyjnej.
Wyjątkami są jedynie kampus Trinity College oraz
wytyczona w XVII wieku O’Connell Street [1] .

Współcześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie histo-
rycznego centrum irlandzkiej stolicy powstają nowe
dzielnice o powierzchni porównywalnej z obszarem
istniejącego śródmieścia [2] . Skala i gęstość za-

WSPÓŁCZESNA PRZESTRZEŃ MIASTA JAKO DZIEŁO
ARCHITEKTONICZNE

CONTEMPORARY CITY SPACE AS THE ARCHITECTURAL PIECE

Współcześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego centrum Dublina powstają nowe dzielnice o po-
wierzchni porównywalnej z obszarem istniejącego śródmieścia. Nowe przestrzenie publiczne są o wiele
atrakcyjniejsze od istniejących. Grand Canal Dock Square zostanie zaprezentowany jako przykład. Podob-
nie jak Piazza d’ Italia w Nowym Orleanie, stał się znaczącym dziełem architektury.

Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, architektura, miasto

In Dublin new central districts are currently under construction adjacent to city center. New public spaces are
far more attractive, than the historic ones. Grand Canal Dock Square can be presented as a case study.
Similarly to Piazza d’ Italia in New Orleans, this space becomes the important architectural piece.

Kewords: public space, architecture, city

* Gyurkovich Mateusz,dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Urbanistyczne-
go, Zakład Kompozycji Urbanistycznej
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budowy tych terenów wielokrotnie przekracza para-
metry charakterystyczne dla Dublina, czyniąc miasto
bardziej kosmopolitycznym. Ich kompozycja urbani-
styczna jest czytelna, można w niej odnaleźć cha-
rakterystyczne dla tradycji europejskiej elementy –
osie, dominanty, akcenty, otwarcia widokowe. Zmie-
nia się charakter i typologia zabudowy, powstają no-
woczesne bulwary i place. Zmienia się też sposób
użytkowania miasta i jego odbioru przez mieszkań-
ców i odwiedzających.

W historii architektury, także tej najnowszej, nie-
jednokrotnie to miejskie przestrzenie publiczne były
i nadal są uznawane za znaczące dzieła architek-
toniczne na równi z reprezentacyjnymi muzeami,
teatrami czy kościołami. Potwierdzeniem tego stwier-
dzenia niech będą chociażby Piazza d’Italia w No-
wym Orleanie [3 ], czy Parc de La Villette [4]  w Pary-
żu, uznawane za sztandarowe dzieła postmoderni-
zmu i dekonstrukcji.

Właśnie w estetyce późnego dekonstruktywizmu
utrzymana jest jedna z największych i najciekawszych
przestrzeni publicznych miasta – Grand Canal Dock
Square autorstwa Marthy Schwartz [5] . Oddany do
użytku na początku 2008 roku plac będzie przedpo-
lem dla budynku teatru projektowanego przez Da-
niela Libeskinda [6], którego ukończenie zaplano-
wano na rok 2009. Libeskind traktuje tę przestrzeń
jako integralny element swojego budynku, bez któ-
rego ten ostatni nie mógłby zaistnieć w przestrzeni
miasta: Teatr staje się główną fasadą dużego, pu-
blicznego placu (…) Plac jest wielkim zewnętrznym
lobby teatru. Z jego dramatyczną elewacją w tle i plat-
formami widokowymi, sam staje się wielką sceną dla
miejskich zgromadzeń [7] . John McLaughlin, dyrek-
tor departamentu architektury w DDDA [8] stwierdził
po zapoznaniu się z projektem placu: jesteśmy za-
chwyceni, że ten projekt stworzy przestrzeń publiczną
ogniskującą całe założenie [9]  i dopełniającą różne

obiekty. Fakt, że otwierać się będzie na duży akwen
stojącej wody czyni zeń przestrzeń unikalną w skali
Dublina. Takie przestrzenie występowały jedynie
w miastach śródziemnomorskich, takich jak Triest,
czy Wenecja [10] .

Plac o powierzchni ponad dziesięciu tysięcy me-
trów kwadratowych, usytuowany jest w północno-
zachodnim narożu dużego basenu portowego (Grand
Canal Dock) na południe od rzeki Liffey. Grand Ca-
nal Dock Square powstaje w miejscu mniejszej wy-
brukowanej przestrzeni (o powierzchni zaledwie czte-
rech tysięcy metrów kwadratowych), która istniała na
dachu podziemnego parkingu. Zamiarem planistów
z DDDA i projektantów było stworzenie w tej lokali-
zacji ważnej, rozpoznawalnej przestrzeni publicznej
związanej ze znaczącym, reprezentacyjnym obiek-
tem teatru. Według tych założeń stałaby się ona
magnesem przyciągającym zarówno mieszkańców,
jak i turystów niezależnie od pory dnia, czy też pory
roku [11] . W ten sposób, wypełnione nowoczesny-
mi budynkami mieszkalnymi i biurowymi, dublińskie
doki stałyby się także jednym z ważniejszych punk-
tów na kulturalnej i turystycznej mapie stolicy. Zwłasz-
cza, że zaprojektowany plac łączy się z systemem
nowych pieszych i rowerowych tras spacerowych
przebiegających przez Dublin.

Na dynamiczną kompozycję placu składa się wiele
różnorodnych elementów. Linie proste, przecinające
się pod ostrymi kątami, tworzą abstrakcyjny rysunek
posadzki. Na jej tle wyraźnie odznaczają się dwa prze-
cinające się szerokie pasy: czerwony i zielony. Róż-
norodność ścieżek pozwala na poruszanie się po pla-
cu w dowolnym kierunku. Granitowe ławki podążają
za liniami posadzki, pojawiając się grupami w kilku
miejscach. Materiałami użytymi przy realizacji tej prze-
strzeni były płyty granitowe w kilku odcieniach sza-
rości, barwione płyty i kostki betonowe, elementy ze
stali nierdzewnej nawiązujące w oczywisty sposób
do powstającego projektu Libeskinda, lakierowane
na czerwono rury stalowe i barwione szkło. Cało-
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Grand Canal Dock Square, Dublin  – zdjęcia placu i makiety – autor; wizualizacje za: www.daniel-libeskind.com / Grand
Canal Dock Square, Dublin  – photos of the square and model – by author;  visualizations: www.daniel-libeskind.com



341

ściowy efekt kompozycyjny uzyskano dzięki dopeł-
niającym ten katalog materiałów tworzywom natural-
nym – zieleni i wodzie.

Oś wyznaczona za pomocą „czerwonego pasa”
przebiegającego, ogólnie rzecz biorąc, z zachodu
na wschód, wbija się w postaci niewielkiego mola
w basen portowy. Wizualizacje projektu teatru poka-
zują, że ten swoisty czerwony dywan [12]  będzie wy-
znaczał główne wejście do powstającego obiektu
[13 ]. W jego pobliżu, czerwony dywan przecina no-
woczesną, granitową fontannę. Jej zgeometryzowa-
na forma przypomina wypiętrzone irlandzkie klify,
a także bezpośrednio nawiązuje do charakterystycz-
nych dla Daniela Libeskinda brył, które użyte zostały
także w projekcie dublińskiego teatru. Wieczorami
i nocą plac zmienia swoje oblicze. Ustawione na czer-
wonym dywanie, niby chaotycznie, zgrupowane po
kilka, kilkumetrowe czerwone rury rozbłyskują kolo-
rowym światłem. Wspólnie z innymi elementami
oświetlenia, zaprojektowanymi przez Marthę Schwartz
wraz z edynburską firmą Spiers and Major Associa-
tes, tworzą interaktywny system świetlny reagujący
na ruch, ciepło i pozycję przechodniów [14].

Czerwony dywan przecina puszysty zielony dywan,
utworzony z trawników i kwietników o wielokątnych
formach wynikających z podziałów posadzki. Towa-
rzyszą mu granitowe i stalowe ławki, a charakter zie-
leni nawiązuje do bagiennej historii miejsca. Zielony
pas łączy pięciogwiazdkowy hotel i biurowiec usytu-
owane po północnej i południowej stronie placu. Ma
za zadanie „zmiękczenie” przestrzeni Grand Canal
Dock Square [15], wprowadza także różnorodność
kolorystyczną. Tworzy naturalne tło dla powstających
budynków.

Grand Canal Dock Square będzie miejscem roz-
grywania się dużych publicznych wydarzeń, takich
jak: festiwale, koncerty i performance. Układ i kom-
pozycja przestrzeni placu pozwalają na przyjęcie róż-
norodnych funkcji we dnie i w nocy. Plac sam stanie
się sceną dla ulicznych przedstawień, a nadwieszo-
na nad nim od zachodu bryła teatru umożliwi organi-
zację koncertów. Ogródki barów i restauracji już te-
raz ożywiają tę przestrzeń w promieniach porannego
i popołudniowego słońca. W przyszłości szklane lob-
by teatru będzie odgrywało rolę potężnego reflekto-
ra, oświetlającego tę miejską scenę nocami.

Współcześnie, gdy większość ludzkości mieszka
w miastach, znaczące dzieła architektury powstają
niemal wyłącznie w przestrzeniach miejskich. Wielo-
wiekowa historia architektury i urbanistyki, powiąza-
nych ze sobą w trwały sposób, pokazuje, że te dwie
sztuki nie mogą istnieć bez siebie. Tragiczne doświad-
czenia i nieudane eksperymenty minionego, XX wie-
ku dowodzą tego w sposób dobitny. Miejskie prze-
strzenie publiczne od stuleci towarzyszyły znaczącym
dziełom architektonicznym, niejednokrotnie dorów-
nując im pod względem wartości artystycznej. Nie-
kiedy to one – place, parki i ulice stanowiły główną
atrakcję, a otaczająca je architektura była jedynie
tłem, którego sens i rację bytu legitymowała jedynie
znacząca przestrzeń publiczna. W omawianym przy-
padku przestrzeń placu i zaprojektowany przez Libe-
skinda teatr, uzupełniają się wzajemnie. Wspólnie
tworzą przestrzeń silnie oddziałującą na odbiorców.
Sposób zestawienia różnorodnych form i faktur wpły-
wa na to, że nowo zrealizowaną przestrzeń publiczną
Grand Canal Dock Square należy uznać za znaczą-
ce dzieło architektury współczesnej.
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PRZYPISY

[1] Por.np.: M. Gyurkovich , Rewitalizacja targu końskiego
Smithfield w Dublinie – kompozycja nowych zespołów miesz-
kaniowych, Czasopismo Techniczne, z. 1-A/2007, Kraków
2007.
[2] Chodzi tutaj o Dublin Docklands, por. np.: L. Bradshaw
(chairman), Dublin Docklands Area Master Plan 2003,
Dublin Docklands Development Authority, Dublin 2003;
Dudzic-Gyurkovich K., M. Gyurkovich, Mieszkać nad wodą
– Amsterdam, Barcelona, Dublin, Czasopismo Techniczne,
z. 2-A/2007, Kraków 2007.
[3] Proj. Ch. Moore z zespołem 1976-1979; por. np.: Ch.
Jencks, Architektura postmodernistyczna, Warszawa 1987
[4] Proj. B. Tschumi 1982–1991; por. np.: W. Amsoneit,
Contemporary European Architects, Köln 1991.
[5] Pochodząca z Bostonu Martha Schwartz, jest założycie-
lem firmy Martha Schwartz and Partners o 25-letniej tradycji,
posiadającej biura w Bostonie i Londynie. Specjalizują się
one w projektach urbanistycznych i architektoniczno-krajo-
brazowych o różnej skali, w tym wielu prestiżowych miej-
skich przestrzeni publicznych. Posiada honorowe członko-
stwo RIBA oraz ASLA, jest profesorem w Harvard University
Graduate School of Design. Współpracuje z „gwiazdami”
architektury współczesnej. Realizuje na całym świecie; por.:
www.martaschwartz.com,
[6] Grand Canal Square Theatre – główna sala na 2000
miejsc, teatrowi towarzyszyć będą flankujące plac od połu-
dnia i północy budynki biurowe i 5-gwiazdkowy hotel; por.
np.: www.daniel-libeskind.com
[7] Ibidem.
[8] Dublin Docklands Development Authority.
[9] Grand Canal Harbour, czyli południową część Dublin
Docklands wokół Grand Canal Dock.
[10] Za: www.ireland.archiseek.com
[11] Ten prawdziwie dramatyczny projekt autorstwa Marthy
Schwartz stworzy interaktywną przestrzeń publiczną,
która będzie działać jak miejski magnes we dnie i w nocy
– powiedział Paul Maloney, przedstawiciel DDDA, za:
www.ireland.archiseek.com

[12] Określenia czerwony dywan i zielony dywan pochodzą
z opisu autorskiego projektu.
[13] Wizualizacje i zdjęcia z realizacji dostępne na www.da-
niel-libeskind.com
[14] W lutym i marcu 2008 na placu odbywał się „Festiwal
Światła”, który był inauguracją tej przestrzeni publicznej
w strukturze miasta.
[15] Przecież już Salvador Dali powiedział, że architektura
jutra będzie miękka i włochata…
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Ryszard Hajdamowicz *

STETTIN,  SZCZECIN,  TCHETCHIN  –  PŁYWAJĄCY  OGRÓD

STETTIN,  SZCZECIN,  TCHETCHIN  –  FLOATING  GARDEN

Zachowanie dorobku architektonicznego przeszłości stanowi wyzwanie dla współczesnych architektów
i urbanistów. Pod hasłem marki Szczecina ujęto ideę Miasta Floating Garden 2050 – ideę przyszłego Szcze-
cina. W jaki sposób dawna Szczecińska Wenecja ewoluuje we współczesności? Artykuł przeprowadza nas
spacerem po Szczecinie – jako miejscu do twórczego zagospodarowania. Wskazuje na mniej lub bardziej
efektywną próbę współczesnych - utrzymania idei dzieła jaką jest stare miasto portowe.
Czy wypadkową tych rozmyślań musi być skrzyżowanie miasta bez właściwości (modna użyteczność)
i nostalgiczny porządek urbanistyczny Szczecina (próba podjęcia historii bez efektu)? .

Słowa kluczowe: Pływający Ogród, marka miasta

Preserving the architectural heritage is a challenge for contemporary architects and urban planners. The new
future brand Szczecin encompasses an idea of the Floating Garden 2050. How does the former Szczecin’s
Venice evolve nowadays? The article walks readers through Szczecin, a place of creative development.
It highlights more or less effective attempt of the contemporary to maintain the idea of an old port city.
Does the result of the considerations have to be a mixture of Szczecin without individual characteristics (posh
functionality) and nostalgic urban order (attempt to discuss history without effect)? Read and learn yourself.

Keywords: Floating Garden, brand of city

Myśląc o dziele sztuki napotykamy dynamiczną
konotację Dzieło jest ponadczasowe, dynamizuje
epokę. Również w aspekcie dzieła architektonicz-
nego dotykamy waloru dynamiki. W przypadku
dzieła sztuki spotykamy dwie warstwy twórcze.
Dorobek minionych pokoleń dynamicznie oddzia-
łuje na współczesność, jest aktywatorem działań
zagospodarowujących obecną przestrzeń dzieła

w przypadku dzieła architektonicznego. Walor dzie-
ła jest więc aktywatorem, ewoluując także w sferę
współczesną. Dziś pytamy o naturę dzieła, które
już jest, ale też naturalnie staje się naszym zada-
niem. Szukamy jego uniwersalnych walorów.

Czyniąc niejako wprowadzenie do poniższego
spaceru po Szczecinie, chcę odwołać się do źródła
zjawiska, o którym mówimy. Dzieło sztuki – to cało-

*Hajdamowicz Ryszard, dr inż. arch., Politechnika Szczecińska, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego.
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1. Bollwerk, portowy pasaż handlowy / Bollwerk harbour trade passage   2. Bahnhofsbrücke były most zwodzony /
Bahnhofsbrücke former drawbridge   3. Hakentarrase, dzisiaj Wały Chrobrego / Hakentarrase, today Wały Chrobrego
4. Urząd Rejencji Pomorskiej, w tle port pasażerski / Pomeranian Public Office, in background passanger terminal
5. Szczecińska Wenecja / Szczecins Veniic   6. Resztki starego mostu łączącego Kępę Parnicką z wyspą Przymoście /
Relicts of old bridge
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ściowy i syntetyczny wytwór artystyczny o określo-
nym sensie, charakteryzujący się wysokimi walorami
estetycznymi. (…) Produkt ten stara się ukazać za
pomocą określonej konwencji pewną rzeczywistość
fizyczną lub psychiczną [1].

Architektura jako dzieło sztuki skupia cechy i jest
elementem zawierającym również wartości kulturo-
we, estetyczne lub użytkowe. Obiekt, dzieło archi-
tektury, powinien odpowiadać zamierzonej funkcji,
celowości technicznej, wymaganiom ekonomicznym
i estetycznym, a przede wszystkim dążeniom i ocze-
kiwaniom użytkowników jego przestrzeni.

 W ciągu wieków zmieniały się zarówno zakres
obowiązków i koniecznej wiedzy architekta, jak i samo
pojmowanie architektury, w tym pojmowanie dzieła.

Dzieło w kontekście zabudowy miejskiej istnieje,
gdy przestrzeń, jaką dysponujemy, „ujawnia się” nie-
jako, w postaci walorów estetycznych, użytkowych,
jest przestrzenią twórczego życia i efektywnego wy-
poczynku. Odczuwanie dzieła jako obiektu nasuwa
nam skojarzenia z uczuciem podziwu i uniwersalno-
ści. Coś jest dziełem z uwagi na uniwersalne warto-
ści, których jest nośnikiem, sprawia, że staje się dzie-
łem sobie współczesnym i na przestrzeni epok dotyka
i porusza umysły potomnych.

 Władze Szczecina zaprezentowały ostatnio po-
mysł na „Nową markę miasta”. Miasto ma być pro-
mowane jako nowoczesny Baltic Neopolis, najwięk-
sza i najnowocześniejsza marina w basenie Bałtyku,
konglomerat wysp, kanałów, zatok i plaż tworzących
Floating Garden. W opisie inicjatywa ta bazuje na
mieście jako dziele z jego dorobkiem portowym.
W hasłach promujących specjaliści wspominają o wy-
jątkowej lokalizacji z pełnowartościowym portem
w głębi lądu od lat charakterystycznym dla Szczeci-
na. Iskrą powodująca inwestycje w ów dorobek sta-
nowić ma hasło odwołujące się do cech miasta
„otwartości, wielokulturowości”. To cechy, które sta-
nowić mają o potencjale Szczecina”. Czy jest tak rze-
czywiście?

Stettin, stare dzieło
Największymi dziełami sztuki są te,

które czerpią z rzeczywistości, a powstają
z zacietrzewienia i uporu.

Jerzy Kuncewicz

Gdy powstawał Szczecin, Odra płynąca u jego
podnóża była tym, co żywiło i dawało poczucie bez-
pieczeństwa [2].

Architektura portowego Szczecina, jako dorobek
przeszłości, sama w sobie jest znakiem miejsca, na
którym można już jedynie nadbudować niewiele.
Chciałoby się powiedzieć, umiejętnie nie popsuć tego
dorobku. Jaka jest w tym rola architektów? Na pew-
no trudna.

W Szczecinie, zgodnie wypowiadamy „teraźniej-
szość braku”. Braku „cegły” dającej kwintesencję
i spajającej zamysły współczesnych, pracujących nad
kontynuacją architektoniczną. Każdorazowa wizja
zagospodarowania miasta nie oddaje istoty rzeczy,
nie spełnia wyzwania. Zatem czy nie może stać się
nowym dziełem?

Kontekst twórczy jest niezmiennie wyzwaniem,
a rozpoznawane prawdziwe potrzeby mieszkańców
Szczecina czekają na spełnienie. Wielokulturowość
jako walor miasta, dobrze rozumiana, nie tworzyła-
by okazji do ekspozycji baneru na zabytku (Baszta
Siedmiu Płaszczy). Ta ozdoba reklamowa staje się
symboliczną chorągwią komercji, gwoździem wbitym
w historię.

Historię każdego z miast stanowi okres spokojnej
egzystencji, kiedy to mieszkańcy budują przestrzeń
architektoniczną, kulturową, ekonomiczną, polityczną.
Każde miasto posiada pewne cechy endogeniczne,
topograficzne i historyczne, które stanowią podstawę
tworzenia wartości opartych na dziedzictwie kulturo-
wym, uwidaczniającym w architekturze specyfikę
klimatu miejsca, przestrzeni [3]. Przestrzeń miejska
jako miejsce do zagospodarowania staje się przy
umiejętnej estetyce architektów dziełem. Miasto jest
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wówczas synchronizacją i sublimacją koncepcji ar-
chitektów z potrzebami mieszkańców. Jest jednocze-
śnie spersonalizowanym, a nie anonimowym miej-
scem życia, pracy, wypoczynku.

Działania te pozostawiają po sobie niepowtarzal-
ne oblicze miasta. (Il. 1). Do takich miast należy
Szczecin, piękne duże miasto, niegdyś o wspaniałej
architekturze. Podczas panowania burmistrzów Ha-
kena i Ackermana nastąpił dynamiczny rozwój portu
jako organizmu genetycznie z nim związanego. Po-
wstały baseny portowe nad Parnicą (Parnitz) i Rega-
licą (Regalitz). Powstają wyspy Górno i Dolnokręto-
wa, na której obecnie zlokalizowana jest stocznia.

Te i inne inwestycje wraz z powstającą dookoła
nich infrastrukturą otwierają miasto w kierunku wody
stając się jego znakiem. Linia Odry przez wiele stu-
leci decydowała o charakterze miasta, liczne kąpie-
liska (Baden-Antst.) oraz przystanie jachtowe i boje-
rowe, np. na wyspie Tripitz Intel i Bradower Werde
lub Wassersport Vereine na Schlachter Wiese. Eks-
trawagancją dzisiaj może wydawać się istnienie
nad Duńczycą na Ostrowiu Grabowskim (Grabower
Werde) restauracji ,,Waldowshof”, bywalcy której
mogli przybywać tam wyłącznie statkiem [4]. Na
Kępę Parnicką (Sielberwiese) prowadził most Dwor-
cowy (Banhofsbrucke) (Il. 2), który był częścią wiel-
kiej inwestycji, polegającej na budowie od nowa
wszystkich szczecińskich mostów nad Odrą. Most
z Disneylandowskimi wieżyczkami stał się najpięk-
niejszą przeprawą w dziejach Szczecina. Z drugiej
strony Kępy Parnickiej nad Kanałem Zielonym ist-
niał już most łączący wyspę z Łasztownią [5]. (Il. 3).
Obiekty te oraz specyficzna architektura miast
hanzeatyckich podkreślały charakter miasta. Bogac-
two form architektonicznych Szczecina sprawiło, że
miasto stało się zinternalizowanym miejscem oso-
bistego przeżycia mieszkańców, miejscem pracy
i wypoczynku, miejscem w którym chce się przeby-
wać i do którego chce się powracać. Historia nieba-
wem zmieniła jego oblicze.

Agonia miasta
Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury

Georg Wilhelm Hegel

Historycznie, jego agonia rozpoczęła się w dniu
1 września 1939, kiedy szczeciński garnizon wyma-
szerował na wojnę. O losach jego mieszkańców do-
tychczasowych i tych, którzy w 1945 roku tu się poja-
wili, zadecydowała historia i wielcy powojennego
świata [2].

Szczecin ze swoim potencjałem ludzkim, porto-
wym był jednym z największych miast niemieckich
i musiał stać się celem ataków bombowych. Dzieła
zniszczenia dokonała także powojenna polityka
władz, której strategiczne decyzje omijały ,,niemiec-
kie” miasto. Miasto umierało, ginął zbiór czytelnych
kształtów myśli i oswojonych form budowli. Potomni
zatem nie odczytali Znaku, jaki po sobie zostawiło
dzieło. Pozwalali na ginięcie szczególnych znamion
miasta, które obecna wizja marki Szczecina pragnie
„dookreślić”, i potencjału, który trzeba teraz tylko
umiejętnie nazwać, zobrazować. Szczęśliwie dla nas
współczesnych nie wszystkie obiekty uległy całkowi-
temu zniszczeniu. Pod hasłem: ,,kultura niemiecka
do rozbiórki” wyburzono tylko częściowo zniszczo-
ny Teatr Miejski. Ten sam los spotkał Dom Koncerto-
wy. Do wizyty Chruszczowa w 1959 r. nie było pew-
ności, czy Szczecin będzie należał do Polski. Decyzje
o jego odbudowie kształtowały się nie na deskach
architektów, tylko w głowach polityków. Szczecin
podzielił w tym czasie rolę wielu polskich miast.
W kompleksowej ocenie stanu gospodarki przestrzen-
nej Polski zwraca się uwagę m.in. na następujące
właściwości rozbudowy miast: powstawanie na obrze-
żach miast zbyt dużych zespołów mieszkaniowych,
których wielkość, zastosowane rozwiązania urbani-
styczno-architektoniczne podporządkowane zostały
głównie wymaganiom przedsiębiorstw budowlanych
[6]. W latach 90. dyskutowano już w środowiskach
architektów na temat konfliktów między gentryfikacją
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miast a dążeniem do zachowania autentycznego cha-
rakteru miast historycznych, rozważając bariery za-
kłócające ich przestrzenny i społeczny rozwój (kon-
ferencja „Managing Historic Cities” w Krakowie).

Szczecin, próby reinkarnacji
Dzieło nie jest serią odpowiedzi, jest serią pytań.

To nie odpowiedź oświeca, lecz pytanie.
Eugene Ionesco

Perspektywa tej sentencji współczesnym szcze-
cinianom wydaje się szczególnie wiarygodna. Od-
czytywanie działań współczesnych architektów i pla-
nistów Szczecina należy naturalnie badać poprzez
kontekst historii miasta portowego. Tutaj powrócę do
elementu dynamizmu, który wpisany jest w tworzy-
wo dzieła. Efektywny dynamizm w aspekcie ratowa-
nia tak zwanych „wolnych przestrzeni, luk architek-
tonicznych” jest dzisiaj bardzo wskazany. Miasto jako
dzieło, stanowi układ wielosystemowy, o złożonej
strukturze i konstrukcji, jako wielosystemowy układ,
ulega deformacji, będącej następstwem jego ewo-
lucji [7].

Jak ta ewolucja przebiega? Redefinicja potrzeb
mieszkańców w jej trakcie w kontekście ponowocze-
snej, nomadycznej kultury, bazującej na mobilności,
wymaga zmiany sposobu analizy problemu, zmiany
jego kwalifikacji i interpretacji. Współcześnie urucha-
miane są nowe systemy do właściwej analizy archi-
tektury, często pomagające niwelować kumulację
dysproporcji przestrzeni społecznej. Wychodzą one
z pomocą specjalistom od kształtowania marki miast,
tworzą przestrzeń „nowego dzieła”.

Nowe inwestycje zaczęły powstawać w Szczeci-
nie dopiero w latach 50. Kontrowersyjnym rozwiąza-
niem wydaje się poprowadzenie na terenie rozbiórki
wzdłuż Odry nadodrzańskiej trasy komunikacyjnej.
Była to przedwojenna idea urbanisty Bernarda Rei-
chowa. Te utopijne plany paradoksalnie znalazły po-
parcie lokalnych projektantów. Inwestycja ta trwale

odsunęła miasto od rzeki. Ostatnio jeden z najbar-
dziej malowniczych zakątków znalazł inwestora (Il. 4).
Teren ten zgodnie z dalekosiężnymi planami władz
może stać się jedną z wielu wizytówek Szczecina.
Obszar pomiędzy Odrą a ul. Kolumba nie bez powo-
du nazywany jest ,,szczecińską Wenecją”, pomostem
kierującym na nowo miasto w kierunku rzeki. Dzi-
siaj projekt przewiduje zachowanie zabytkowych
obiektów lub przekształcenie ich na biura. Na Kępie
Parnickiej i Wyspie Zielonej ma bić nowe serce Szcze-
cina. Nowe – stare miasto zgodnie ze strategią mar-
ki Szczecina ma odwrócić miasto w stronę wody.
W świetle narastającej konkurencji wyróżnienie mar-
ki spośród setek innych oraz stworzenie wyrazistego
i spójnego wizerunku nigdy jeszcze nie było tak trud-
ne ani, w myśl zasady: wyróżnij się lub zgiń, tak ko-
nieczne. Coraz częściej obserwowane na rynku do-
raźne i chaotyczne działania w tej delikatnej materii
mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. A zatem:
Jakie cechy komunikować w świecie wybrednych
i zniechęconych przez mnogość komunikatów kon-
sumentów? Jak stworzyć charakterystyczny przekaz?
Na co zwrócić uwagę przy planowaniu identyfikacji
wizualnej, architektonicznej? Odpowiedzi można szu-
kać w innych miastach. Przykładów na porażkę jed-
nak jest wiele, sukcesów, niestety, znacznie mniej
(Kraków, Wrocław). Język mody marki rzadko przy-
staje do języka architektów potencjalnych miejsc-
znaków. Przestrzeń miejska naturalnie niestety staje
się polem dla popisu deweloperów i inwestorów.

Tchetchin, pływające ogrody, nowe dzieło
Sztuka to najwyższy wyraz

samouświadomienia ludzkości…
Dzieło sztuki – mikrokosmos odbijający epokę.

Józef Czechowicz

Myśląc o perspektywie współczesnego miasta,
zadajemy pytanie o kondycję i świadomość miejskich
planistów. Równowagę przywrócić w tym momencie
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może odwołanie się do definicji planowania w prze-
strzeni. Planowanie przestrzenne to całokształt dzia-
łań (…) sztuka organizowania przestrzeni na po-
trzeby człowieka [1]. Architektura powstaje dziś we-
dle uwarunkowań ekonomicznych, konstrukcyjnych
i funkcjonalnych. Niektórzy ze współczesnych teore-
tyków definiują architekturę jako rzecz bezużyteczną,
która pojawia się dopiero wtedy, gdy potrafimy prze-
kroczyć granice banalnej użyteczności. Nadzieją
współczesnych mieszkańców staje się efektywne od-
czytanie znaku miejsca, jakim jest Szczecin. Także
odczytanie dynamiki zmiany. Wśród wymienianych
przymiotów miasta, walorów wymieniane są: posia-
danie potencjału łączenia w sobie dynamiki i kreatyw-
ności metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przy-
jaznego ludziom i naturze [7]. Potwierdza się znana
teza, że współczesna architektura ma umiejętnie kon-
solidować historię z teraźniejszością. Mobilność więc,
niejako ekspresyjny aspekt kształtowania przestrze-
ni, oraz ludzie okupujący tę przestrzeń są elemen-
tami dynamicznymi. Te dynamiczne czynniki nadają
dodatkowego wymiaru tematyce projektowej, a tak-
że w ewaluacji sposobów rozstrzygania wskazują klu-
czowe kryteria, czyniące z kreowanego projektu
dzieło, które potrafi oprzeć się próbie czasu [8]. Pra-
widłowość tej tendencji dotyka także zabudowę
Szczecina. Dzisiaj miasto ma zamiar ponownie od-
wrócić się do rzeki. Wiąże się to z wizjonerskimi pla-

nami nowych władz, które zamierzają wyprzedzić
swój moment dziejowy i zrobić coś spektakularne-
go, na miarę nowych czasów i warunków natural-
nych podarowanych przez przyrodę. To, co widzimy
obecnie, mogło by być przyczółkiem ,,Nowej We-
necji Północy”. Do tego potrzebna jest Wizja – fun-
dament rozwoju miast. Pracują nad nią wyspecja-
lizowane ekipy powołane przez włodarzy miasta.
Aktywizują przekaz: ,,chcemy stworzyć miasto, które
zadziwi świat”. Związek wysp, kanałów, plaż i zatok
ma być novum na skalę Europy. Ma to być miasto
dynamiczne, oparte na rozwiązaniach ekologicznych,
bogate w kreatywne rozwiązania urbanistyczne. Dzia-
łania te pokazują Szczecin jako ,,megaprojekt ma-
krodeweloperski”. Wypadałoby powiedzieć używając
jednego z haseł promocyjnych miasta let’s do it. Nie
zapominając o najważniejszym, że miasto to przede
wszystkim jego mieszkańcy, nie tylko budowle. Życz-
my sobie projektów „architektów emocji” na miarę
Daniela Libeskinda. Architektura, a zatem i dzieło ar-
chitektury, wymaga weryfikacji przez proces czasu,
bowiem czas weryfikuje ją zarówno w katego-
riach funkcjonalnych, technicznych, ekonomicznych
a przede wszystkim artystycznych.

Dzieło sztuki jest tylko wtedy prawdziwe, gdy
jego skończoność otwiera okna na nieskończoność

Jerzy Drobnik

PRZYPISY
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Beata Juchniewicz *

ILUZJE  ARCHITEKTURY

ARCHIECTURE  OF  THE  ILLUSION

Współczesna architektura coraz wyraźniej otwiera się na dynamiczny proces związków z otoczeniem. Dzięki
zastosowaniu zaawansowanych technologii i nowych mediów architekci kształtują przestrzeń o parametrach
zmieniających się wraz z upływem czasu. Architektura opierając się na symulacji tworzy przemijające sekwen-
cje obrazów proponując widzowi rzeczywistość coraz mniej materialną, a coraz bardziej opartą na iluzji.

Słowa kluczowe: architektura, nowe media, zaawansowane technologie, malarstwo

Contemporary architecture opens itself on a dynamic process of connections with the surrounding more and
more distincly. Because of the application of advanced technologies and new medias, architects shape the
future of the parametres changing with the passage of time. Architecture, on the basis of simulation, creates
transient sequences of the picture proposing spectator the reality less and less material, however more on
the basis of illusion.

Keywords: architecture, new media, advanced Technologies, painting

najpiękniejszy jest przedmiot
którego nie ma
(…)

widziane
z wszystkich stron
to znaczy zaledwie
przeczute

włosy
wszystkich jego linii
łączą się
w jeden strumień światła
(…)

Zbigniew Herbert Studium przedmiotu

Architektura jest kształtowaniem przestrzeni. Inge-
rencją w zastaną rzeczywistość. Wymaga od architek-
ta odniesienia się do otoczenia, jest manifestacją je-
go stosunku do realiów krajobrazowych, kulturowych
i społecznych. Interesuje mnie wizualny aspekt relacji
między formą a materiałem i wpływ tej relacji na kon-
tekst obiekt/tło. Szczególnie ważna jest tu kontynuacja
wątków związanych z estetyką światła, oraz powiąza-
nie ich charakteru ze statusem obiektów architektury,
która tworzy nowe formy wykorzystując zaawansowa-
ne technologie i media produkujące obrazy.

Zmiany jakie nastąpiły w architekturze współcze-
snej często opisywane są w perspektywie kontrastu
i innowacji. Tymczasem, nie bagatelizując oczywi-
stych zmian technologicznych, społecznych, kultu-

* Juchniewicz Beata, dr inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
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rowych wciąż żywe i czytelne zdają się być pewne
ponadczasowe dążenia, marzenia człowieka, które
architektura interpretuje. I w takiej perspektywie chcia-
łabym rozpatrywać jej dzieje.

PREZENTACJA
Materializacja idei. Człowiek i kamień

Zgodnie z prometejską legendą, kamienie łączył
z ludźmi węzeł pokrewieństwa. Zachowały nawet
zapach ludzkiego ciała. Człowiek i kamień reprezen-
tują dwie siły kosmiczne, dwa ruchy: w dół i w górę.
Surowy kamień spada z nieba, poddany zabiegom
architekta, cierpieniu liczby i miary, wznosi się do
siedziby bogów [1].

Materialność tradycyjnego tworzywa architektury,
tj. kamienia, sprzyjała tworzeniu ograniczonych brył
o czytelnych kształtach. Wyraźne kontury wyodręb-
niały obiekty z otoczenia. To z kolei, umożliwiało
bezpośredni dyskurs między obiektem i jego tłem.
Budynek był materialnym kształtem idei architekta
i jako taki nawiązywał dialog ze światem zewnętrz-
nym.

Przyjrzyjmy się jak katedra, jedno z najważniej-
szych dzieł architektonicznych gotyku, funkcjonowa-
ła w przestrzeni miejskiej. To szczególny obiekt, któ-
ry zawsze był znakiem miejsca i w wielu przypadkach
takowym pozostał.

Budowanie katedry było wyzwaniem rzuconym
prawom grawitacji i ciążenia. Często metodą prób i błę-
dów wznoszono masy kamienia osiągając wysokości
i rozpiętości, które do dzisiaj budzą zachwyt i podziw.
Takie zabiegi jak misterne rozrzeźbianie detali, „wyszy-
wanie w kamieniu”, dodają bryle lekkości, a wysmu-
klanie i wyostrzanie kształtów, uczyniły z niej obiekt
wyraźnie skierowany ku górze. Obserwacja strzelistych
wież zmusza do zauważenia kontekstu nieba. Obok
znaczeń metafizycznych, pojawiają się różne skoja-
rzenia. Na przykład pełne obłoków niebo sprawiało
wrażenie ruchu, przesuwania się potężnych przecież
w masie budowli. Katedra na tle płynących chmur

odczytywana jest jako statek, jako masyw górski, róż-
ne porównania funkcjonują w literaturze.

Ważną cechą gotyckich katedr było też odwoły-
wanie się (…) nie tylko do oczu, ale także do mięśni.
Zawroty głowy mieszają się z uczuciami estetycznymi
(…) [2]. Estetyka gotyku to także wrażliwość na zmy-
słowe aspekty rzeczywistości. Nie da się objąć wzro-
kiem bryły bez uniesienia głowy. Rozmiary obiektu
dostarczały i dostarczają nadal intensywnych wra-
żeń poruszających różne zmysły odbiorcy.

Katedra sprzyjała więc kontemplacji, ale też przy-
czyniała się do rozbudzania różnych obszarów per-
cepcji. Jej forma wynika z metafizycznych, głębokich
treści, a ważnym elementem, bez którego trudno ją
opisywać, jest światło. To jeden z ważniejszych ele-
mentów istnienia architektury, którego znaczenie nie
od dzisiaj podlega rozważaniom, tak praktyków, jak
i teoretyków architektury oraz wielu sztuk pokrew-
nych.

W tekstach mistyków i neoplatoników światło po-
jawiało się jako metafora rzeczywistości duchowej.
Metafizyka światła, będącego odzwierciedleniem idei
Boga, ma długą tradycję. Wystarczy wspomnieć, że
światło jest zasadą każdego piękna. Stąd też w epo-
ce gotyku zachwyt nad tymi dwoma elementami, któ-
re istnieją nierozdzielnie: światłem i barwą. Świetli-
stość i światło słoneczne wpływały na percepcję barw,
których gama ograniczona była do kolorów podsta-
wowych, symbolicznych. Przy budowaniu przestrze-
ni na płaszczyźnie obrazu nie stosowano światłocie-
nia [3].  Dlatego też kolor był bardzo ważny zarówno
w malarstwie, jak i w architekturze gotyku.

Fasada była dla Włochów kolorową procesją, (…),
a Orvieto jest na pewno jednym z najbardziej ude-
rzających przykładów malarskiej koncepcji architek-
tury [4].

Kolor stosowany na elewacjach często znajdował
swoją kontynuację w płaszczyznach witraży, które
stanowiły źródło ciekawych doznań optycznych, bu-
dowały intrygującą scenografię sprzyjającą kontem-
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Katedra w Rouen – zdjęcie ze zbiorów własnych, zdjęcia ze spektaklu La Cathédrale, de Monet aux pixels w Rouen
www.skertzo i na podst. plakatu Création Skertzo, fot. S. Périchon   /   Rouen Cathedral-pictures from own collection,
photographs from the performance La Cathédrale, de Monet aux pixels, www.skertzo and on the basis of the poster
Creations Skertzo, S. Périchon
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placji. Dzisiaj nasuwa się także refleksja nad pew-
nym podobieństwem między kolorową, świetlistą
i migotliwą płaszczyzną witraża a współczesnymi
ekranami produkującymi obrazy. Ten sam żywioł
uczestniczy przy ich tworzeniu, choć w jednym wy-
padku źródło światła jest naturalne, w drugim zaś
sztuczne.

Na temat światła i jego roli w percepcji przestrze-
ni dużo powiedzieli też malarze impresjonizmu. To
oni pokazali jak wszelkie tworzywo, nawet takie jak
kamień może ulec dematerializacji w zależności od
warunków oświetlenia. Zgodnie ze swoją doktryną
artystyczną pragnęli bowiem zachwycać się zmien-
nością wrażeń, ulotnością i nietrwałością chwili, tak-
że w percepcji wydawałoby się stabilnych, ciężkich
i trwałych form architektury.

Na znanych i często przywoływanych obrazach
Moneta katedra w Rouen jest lekką, migotliwą, po-
zbawioną ciężaru, prawie nierealną budowlą, której
ogląd możliwy jest dzięki złożeniu sekwencji obrazów.
Wtedy to jej wizerunek staje się pełniejszy. Monet
pokazuje w ten sposób, że pojedynczy, ograniczony
chwilą ogląd, nie oddaje prawdy o obiekcie. Zmiana
pory dnia, różnice w warunkach atmosferycznych
odkrywają coraz to nowe jego oblicze. I nie ma jedne-
go prawdziwego. W tym sensie także rzeczywistość
tej architektury zostaje poddana w wątpliwość…

SYMULACJA
Produkcja przestrzeni. Człowiek i atmosfera

Impresjonistyczna fascynacja światłem naturalnym
pokazała jego rolę w czytaniu form architektury.

Wizerunek katedry namalowany przez Moneta stał
się inspiracją dla współczesnych artystów z grupy
Skertzo (Hélène Richard i Jean-Michel Quesne), któ-
rzy zamienili malarskie wizje, wyznaczane śladem
pędzla, na ulotne obrazy świetlne budowane pikse-
lami. Obrazy te wyświetlali na fasadzie katedry. Spek-
takl zatytułowali La cathédrale de Monet aux pixels,
a prezentowali go latem 2008 roku. Skertzo zaprosi-

ło widza w podróż po historii, łącząc różne sztuki
wizualne z architekturą, która dzięki projekcji wdzie-
wała nową, digitalną szatę. W ten sposób animizo-
wana katedra otrzymała nowy artystyczny kontekst.

Migotanie obrazów, błyski i refleksy wciągają
współczesnego widza w swój magiczny spektakl.
Niektórzy twierdzą, że na tym polega urok nowych
mediów, które nie muszą przekazywać znaczeń, bo
wystarczy przyjemność porównywana do tej, jaką
daje wpatrywanie się w rozgwieżdżone niebo, czy
płomień ognia [5].

Związki architektury ze sztuką multimedialną
powstają nie tylko przy okazji takich projektów jak opi-
sany wyżej. Symulacja, jako sposób kreowania prze-
strzeni architektury, staje się cechą działań współcze-
snych architektów. Taka sytuacja zmienia status
architektury, coraz bardziej pozbawionej materii, ope-
rującej światłem, ulotnymi obrazami generowanymi
przez ekrany, powstającej dzięki iluzji luster i szkła
fasad [6].

Dzięki zaawansowanym technologiom możliwe jest
tworzenie przestrzeni mobilnej, o zmiennych warun-
kach nie tylko oświetlenia. Przykładami takich koncep-
cji, na pograniczu sztuki i architektury, są np The We-
ather Project czy Blur Building powstały na EXPO 2002.
Oba projekty proponują udział w dynamicznej prze-
strzeni generowanej przez nowoczesne technologie.

The Weather Project to wystawa zrealizowana
w Turbine Hall, Tate Modern w Londynie na przeło-
mie 2003/2004. Autor, Olafur Eliasson zaprojektował
na powierzchni 3250 m2 instalację, w której wykorzy-
stał parę, światło oraz szklane i lustrzane powierzch-
nie do stworzenia wrażenia „krajobrazu pogody”.
Sztuczna mgła, słońce oraz odbicia światła budowały
ten lekki, pełen magii, pobudzający różne zmysły ar-
chitektoniczny pejzaż. Jego twórca znany jest z pro-
jektów, w których w sposób świadomy i przemyślany
używa różnych obrazów, zapachów i faktur dla pobu-
dzenia zmysłów widza. Powstają ulotne „produkcje
przestrzenne” wygenerowane światłem i powietrzem.
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Podobnie efemerycznym obiektem, powstałym
przy użyciu symulacji – produkcji zmieniającej się
przestrzeni jest Blur Building, pawilon wystawowy
ustawiony na jeziorze Neuchâtel. Woda z jeziora
wykorzystana została do wytwarzania pary wodnej,
która w postaci chmury otacza konstrukcję. Archi-
tekci, Diller i Scofidio zauważają, że: W przeciwień-
stwie do normalnych wrażeń występujących przy po-
ruszaniu się w przestrzeni (…) wejście do Blur jest
niczym wstąpienie do mieszkalnego medium, które
pozbawiono formy, cech szczególnych, głębi, skali,
masy, powierzchni i rozmiarów [7].

Oba projekty pokazują jak można stworzyć zmien-
ną i ulotną architekturę, zmierzającą swą formą w kie-
runku iluzji, pewnego zarysu idei zaledwie, a w tym
kontekście architekturę czystą, doskonałą…

•••••••••••••••
Postrzeganie architektury jako formy zmiennej

w czasie, zależnej od różnych warunków, także at-
mosferycznych jest tendencją, która towarzyszyła jej
od zarania. Jednak dynamiczne ujęcie przedmiotu
i przestrzeni ugruntowały teorie filozoficzne, estetycz-

ne oraz doktryny artystyczne XX wieku. Szczególne
miejsce, ważne dla rozwoju architektury, a szczegól-
nie wątków poruszanych w tym tekście, ma sztuka
formacji futurystycznej. Artykułowane przez nią wizje
ruchomej przestrzeni z polami sił, sekwencyjność
obrazów, fascynacja kinem, to elementy czytelne
w koncepcjach współczesnej architektury. Nawet wy-
korzystanie różnych żywiołów w budowaniu współ-
czesnych przestrzeni, jak w The Weather Project czy
Blur Building przypomina, kiedyś utopijną, wizję sztuki
futurystów, której materiałami miały być Pirotechnika
– Wody – Ogień – Dymy [8].

Wszystkie te środki miały na celu, podobnie jak
dziś zmierzanie do poszerzania granic percepcji czło-
wieka. Porzucenie wizji budynku jako statycznego
obiektu niweluje rozdzielność pojęć obiekt – tło.
Architektura otwiera się na dynamiczny proces, sta-
jąc się zmienną scenografią dla zdarzeń, rodzajem
scenariusza. Tworzone przez nią ruchome pola dzia-
łań ze wszystkimi materialnymi i niematerialnymi kom-
ponentami, przyczyniają się do powstawania i znika-
nia wciąż nowych obrazów. I w tej perspektywie
estetyka współczesnej architektury coraz wyraźniej
zmierza w kierunku tworzenia iluzji.
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KULTURA  ANIMI  WZOREM  ALTANNIKÓW

CULTURE  ANIMI  AS  A  PATTERN  FOR  BOWERBIRDS

Estetyzacja twórczości ucieka od celebracji dzieła jako przedmiotu estetycznego,
od zrozumienia, że piękno generowane jest przez ład własnościowy kształtowanej przestrzeni, tym samym
od skali w stosunku do człowieka, a to przekłada się na detal, na rozumienie materiału, urody i harmonii
formy… część do całości.
To, co definiowalne jako forma poprzez wzór czy system kodyfikujący także naszą kulturę, uległo przekształ-
ceniu w sytuację architektoniczną, mającą nie wiele wspólnego
z nawiązywaniem relacji z tym, co zastane. Zmierza ona do celu nadrzędnego - bytu odzwierciedlającego
bogactwo formy życia, bytu który w czasie staje się jej wykładnikiem.
Piękno oddziela się od prawdy i dobra, równocześnie od moralności.
…oryginalność, gest, chimera
…twórcze – oryginalne…oryginalne – odważne.

Słowa kluczowe: sytuacja architektoniczna, altannik, intelektualny nadzór, przestrzeń nieformalistyczną,
idee „uniwersalia w formie szczególnej”, ogląd intelektualny, prywatne akty twórcze,

globalne „nigdzie”, „nie-miejsca”, hiperestetyczną sceneria, anestetyzacja

Esthetics of creation runs away from a celebration of a work of art as an esthetic object, runs away from
comprehension of the fact that beauty is generated by proprietary order of formed space; ipso facto it runs
away from a scale in accordance to a human, and that trans-poses on comprehension of detail, material,
fairness and a harmony of form … a part to the entirety.
That what had been defined by pattern or system as a form, today has transformed in an architectural
situation which has nothing in common with a relation in reference to this has been established. It heads to
superior aim – existence which reflects riches of living form, existence that is becoming its exponent.
…originality, gesture, chimera
…creative means original and original means courageous.
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ULICZNA RZECZYWISTOŚĆ
…impas
…mechanizm naśladownictwa
…zachowanie paralelne
…identyczność sytuacji potwierdza identyczność
detali wystroju, stroju, ułożenia
…przestrzeń zagadkowa – czasem.
Globalna estetyzacja twórczości ucieka od celebra-
cji dzieła jako przedmiotu estetycznego, od zrozu-
mienia, że piękno generowane jest przez ład wła-
snościowy kształtowanej przestrzeni, tym samym od
skali w stosunku do człowieka, a to przekłada się na
detal, na rozumienie materiału, urody i harmonii for-
my… część do całości.
Punkt odniesienia czyni, że wybory nigdy nie są
ostateczne, że postrzeganie rzeczy ulega zmianie
w czasie.
…oryginalność, gest, chimera
…twórcze – oryginalne
…oryginalne – odważne
To, co definiowalne jako forma poprzez wzór czy
system kodyfikujący także naszą kulturę, uległo prze-
kształceniu w sytuację architektoniczną, mającą nie
wielewspólnego z nawiązywaniem relacji z tym, co
zastane. Zmierza ona do celu nadrzędnego – bytu
odzwierciedlającego bogactwo formy życia, bytu któ-
ry w czasie staje się jej wykładnikiem. Piękno od-
dziela się od prawdy i dobra, równocześnie od mo-
ralności.

…altannik ma słabość do koloru niebieskiego, ho-
dowany w niewoli wraz z innymi gatunkami, zabija
czasem małe niebieskie ptaszki, by ozdobić nimi al-
tankę…
…altanki, alejki, galerie, płotki … budują skompliko-
wane konstrukcje charakterystyczne dla poszczegól-
nych gatunków.
Platformy tworzy zębatek, dywany archbolda, ogrod-
nik buduje maiki, a pozostałe wytyczają aleje. Umie-
jętność budowania samce przyswajają sobie wraz z

wiekiem. Młode, na początku stawiają proste kon-
strukcje, które z czasem stają się coraz bardziej za-
awansowane. Równie ważna zależność to ta, że im
mniej okazały w swych barwach zewnętrznych, tym
piękniejsze buduje altanki. Ozdabia je srebrnymi
monetami, okularami, zegarkami na łańcuszkach,
kulami z broni, kamykami, muszelkami…
Swoje altanki malują także farbami.
Różne gatunki lubią różne kolory [1].

Każdy z nas doświadcza świat z odmiennej perspek-
tywy. Bywa, że owe perspektywy są sobie bliskie,
uzgadniają się w ramach dyskusji i negocjacji. Pod-
świadomie zmierzają ku idei pojednania, by następ-
nie operować wartościami całkowicie niezależnymi
od naszych ludzkich sposobów ich artykulacji…
…uniwersalistyczne wzory…
Intelektualny nadzór nad ogółem? Jeśli nie widzisz
te go samego co ja widzę, wszelkie dyskusje zostają
ucięte. A to co istnieje bezdyskusyjnie i dyskusji nie
podlega, wykluczone jest ze sfery społecznej nego-
cjacji.  Ostatecznie trzeba przyjąć na wiarę [2].
Szczyty zdobyte! – to co przyjmujemy na wiarę jest
podatne na manipulacje!
Mamy więc swoją przestrzeń nieformalistyczną…
…nie przestrzega form towarzyskich, socjalnych, ar-
tystycznych…
Rozwija się generując świat autonomicznych warto-
ści, konsekwentnie wznawiając spory o rzeczywi-
stość, w wyniku poczucia braku spoistości przyczyn
i skutków.
…kolejne architektoniczne ujęcia – takie same konfi-
guracje:
SPEKTAKL, KOLAŻ, ZŁOŻONOŚĆ
…fascynacja
…obserwacja
…pułapka
…obojętność
BANALNOŚĆ
…plastyczność
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…przyjemność
…makijaż
…nieuchwytność tożsamości
PRAKTYKA
…współpraca, kooperacja
…relacje
…dociekania
…logika
…ciągi przyczynowo-skutkowe
…aksjomaty, ograniczenia, wariantowość budowa-
nia całości
…rozbijanie całości
…powoływanie
…negacja konwencji estetycznych,, rzadziej intelek-
tualnych
…prowincjonalność odbiorców
ŚWIAT WYOBRAŻONY
…za każdym razem
…wyabstrahowany
DIALOG
…rzeczywiste – zwykłe
…wyobrażone – odświętne
…codzienne zewnętrzne – powszechne
…codzienne wewnętrzne – artystyczne
PROCES TWÓRCZY
…transponowanie rzeczywistości realnej na świat ar-
tystyczny
DOMINUJĄCE ESTETYKI
…wpływy
…powtórki
…powielania
ZMIANA ESTETYKI
W przedmowie do swojej Absolutnej teraźniejszości
K.H. Bohrer dowodzi, że zdarzenie w obrębie czasu
estetycznego nie ma odniesienia do wydarzeń czasu
realnego”, że dzieło sztuki zawiera w sobie teoremat
- nie odtwarza nic uprzednio danego, „wydarza” się
w nim coś, co nie było wcześniej dane. To co się
wydarza nazywa ponownie „prawdą” [3].
Czym jest ta PRAWDA – dzisiaj?

„Prawdą zawartą w sztuce nie jest to, co dzieła
znaczą, sugeruje Adorno, ale czynnik, który decydu-
je o tym, czy dzieło samo w sobie jest prawdziwe
czy fałszywe” [4].
Czym jest ten CZYNNIK – dzisiaj?
Heidegger zakładał, że odkładanie w dzieło prawdy,
wspiera to, co nadzwyczajne, a zarazem odpiera to,
co zwyczajne, oraz to, co się za takie podaje.
Estetyka wzniosłości Kłopstocka powołując się na
uzasadnienie chrześcijańskie, z kolei dowodzi, że za
cel oddziaływania estetycznego związanego z prawdą
należy uznawać „przywrócenie naszej duszy do
wzniosłości”, ”której jej udzielono” [5].
Schelling wskazuje na bogów, których strukturalnie
ujmuje jako „idee”, a te jako „uniwersalia w formie
szczególnej” [6].
Współcześnie dominuje przekonanie, że to, co w dzie-
le sztuki decyduje o sztuce, to akt „pojawienia” się
tego czegoś „Innego”, różnego od tego, co do tej
pory zostało zidentyfikowane jako rzeczy znane.
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ
…kształt przestrzeni, światło, muzyka, słowo
…nasze miejsce we wszechświecie
Zatem, czy struktura architektoniczna, ma mieć cha-
rakter oglądu intelektualnego, czy w jej postrzeżenia
powinny mieszać się intencjonalne, teologiczne lub
psychologiczno-prywatne akty twórcze?
Czy współczesny twórca może powoływać „to, co
inne” za każdym razem poszukując wielkiego, no-
wego doświadczenia?
Na czym polega struktura współczesnej świadomo-
ści imaginacyjnej?
KONDYCJA LUDZKA
Habermas odwołuje się do Baudelaire’owskiego ro-
zumienia nowoczesności, która jest ulotna, przemi-
jająca, przypadkowa w jednej połowie sztuki, druga
jest ponadczasowa i niezmienna, ukazuje w tym co
przemijające element wieczny, dowodzi, że to co
przemijające jest więc niezbędne jako funkcja tego
czegoś wiecznego [7].



358

CZASOPRZESTRZENNE UMIEJSCOWIENIE?
POŻĄDANE
…wizualność wysoko zorganizowana
…kontekst
…tradycja
Teraźniejszość, kiedy to, obecne są historyczne, es-
tetyczne i humanistyczne cechy krajobrazu przestrze-
ni, a walorami tak pomyślanej struktury miasta, jest
urbanistyczna ikonosfera
z układami przestrzennymi o określonych, zamierzo-
nych sekwencjach wrażeń.
Co za tym idzie, one na równi z gospodarczymi wpły-
wają na sposób użytkowania przestrzeni miejskiej.
SPOTKANIE
…wspólne miejsce
PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
…konwencje
…łączenia znaczeń i funkcji
W średniowieczu zamek z wieżą. u progu renesansu
regularność planu porządkowały ład społeczny.
W architekturze baroku obecne były wielkie perspek-
tywy widokowe zamykane reprezentacyjną budowlą.
Wtedy, to wykres perspektywiczny współtworzył mia-
sto, oraz doznania człowieka
Klasycyzm to czas fabryk, przemysł, zbiorniki wod-
ne, parki miejskie, regularne ulice
i ratusz organizowały przestrzeń miasta.
Wiek XX stał pod hasłem industrializacji. W między
czasie przewijały się koncepcje miast idealnych, kon-
cepcje będące plastycznymi formami utopii. Wiele
z nich przyjmowało za podstawę organizowanie spo-
łeczeństwa idealnego w miejską wspólnotę w nadziei,
że harmonia środowiska i życia usunie wszelkie pro-
blemy, w szczególności te społeczne.
KONCEPTUALNOŚĆ
Stale aktywne, zróżnicowane jakościowo i ilościowo
indywidualne oczekiwania, sprawiają jednak, że czło-
wiek wymaga do życia różnych przestrzeni. Owe
oczekiwania to nic innego, jak zbiorowe wyrażenie
dążenia do zachowania równowagi przestrzennej.

Cechą charakterystyczną tej równowagi powinna być
komplementarność i potrzeba ciągłego dopełniania
się przestrzeni przez, raz – nagłą, innym razem -
powolną, ewokującą zmianę sytuacji przestrzennej.
Idąc dalej, miasto, to miejsce ukształtowane w dłu-
gotrwałym procesie wzajemnych oddziaływań spo-
łeczeństwa i przestrzeni. A zatem, rozwój miasta to
także stały proces dostosowywania jego architekto-
niczno – instytucjonalnego oblicza do zmieniającej
się struktury społeczeństwa i panujących w nim war-
tości.
PROCES
…sieci powiązań
…wielostronne uwarunkowania
Dzisiaj, będąc na drodze ku przemienności nadal
dotyczą nas relacje i zależności między ludzkimi war-
tościami przestrzennymi i nie przestrzennymi. Każda
z nich jest składnikiem jakiegoś nie przestrzennego
również systemu wartości, w odniesieniu do którego,
posiada treść i znaczenie. W rezultacie postrzegana
jest ona w warstwie kultury, a to oznacza, że cokol-
wiek znaczą przestrzeń i czas, miejsce i okazja są
ważniejsze, bo w ludzkiej wyobraźni przestrzeń jest
miejscem, a czas okazją – pisał Aldo van Eyck – za-
pewnić to miejsce, artykułować wyznaczniki przestrze-
ni, sprawić, by wszystkie drzwi zapraszały…[8].
Nadać wyraz każdemu oknu.
KONFRONTACJE
…warstwy znaczeniowe
…tożsamości wobec i w sieci otoczenia
UNIFORM
…pamięć, historia, codzienność
… typizacja
… uniwersalność
Coraz szybciej pokonujemy przestrzenie nasze i –
różne, o znamionach zorganizowanych globalnych
„nigdzie”. Coraz rzadziej czujemy, że jesteśmy
„kimś”, kto mieszka „gdzieś”.
Wobec naocznego braku klarownej koncepcji same-
go siebie – społeczeństwo traci formę.
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Skoro społeczeństwo jej nie ma, to gdzie ma jej szu-
kać architekt?
W konsekwencji dotyka nas wieloznaczność poszu-
kiwanych odpowiedzi. Każdy sam tworzy lub odtwa-
rza zaginione wartości.
Webber dowodzi, że konkretne miejsce jest coraz
mniej istotne we współczesnym świecie.
W miarę wzrostu jakości i sprawności technologii
komunikowania się, wzrasta niezależność formy od
treści, a miejsca od przestrzeni.
W związku z tym, architekt może posługiwać się
wszelkimi wyobrażeniami tożsamości, albo zupełnie
je ignorować.
Ostatecznie wraz z Broady, stawiają pod znakiem
zapytania dążenia architektów do rozwiązywania pro-
blemów społecznych i estetycznych poprzez plany
przestrzenne miast i architekturę. Nakazy kształto-
wania miejsca przestały być techniczną konieczno-
ścią, i stały się w głównej mierze psychologicznymi
potrzebami.
Kto określi zatem jakieś pożądane wizje i wzory świata
społecznego nadające kształt „nie-miejscom”?
Złożoność formy powinniśmy dziedziczyć.
Egzystencje rozważać wizualnymi środkami.
Namysł nad człowiekiem w świecie musi być wielo-
aspektowy.
Friedman utrzymuje, że charakter kształtowanej prze-
strzeni miasta, jego struktury powinien powstawać
intuicyjnie, być kształtowany przez samych miesz-
kańców, albo ich powierników, bowiem tożsamość
społeczna przez powielanie, naśladownictwo tworze-
nia ulega samozatarciu [9].
Współcześnie, sztuka doświadczyła nas, że nie jest
ani co do swej treści, ani co do formy najwyższym
absolutnym sposobem uświadamiania duchowi jego
prawdziwych potrzeb i dążeń. To myśl i refleksja prze-
ścignęły sztukę piękną.

Zatem, ostatecznym celem projektowania nie może
być tylko idealna infrastruktura.
CIĄG PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY
…przeciw?...za?
…punkt widzenia
…pozycja
…twórca – odkrywca
PRZESTRZEŃ SYNERGICZNA
…jednostka i czas
....elementy, przedmioty, obiekty
…ciągłość i tożsamość
Nadal wykorzystujemy przestrzeń, dzielimy ją, orga-
nizujemy i przekształcamy.
Niczym w świecie zwierząt, nadal dążymy do posia-
dania własnego terytorium, z prawem do korzystania,
egzekwowania norm i obyczajów. Spełniamy marze-
nia estetyczne przekształcając środowisko miejskie
w hiperestetyczną scenerię. To pierwszoplanowa stra-
tegia w dobie globalizacji. Pragniemy obdarzać świat
pięknem, zbyt często nadając mu jedynie ładny wy-
gląd.
…gdyby udało się komuś przeprowadzić wywiad
z jednym z nich, powiedziałby: zupełnie nie potrafię
wytłumaczyć tego nieodpartego pragnienia autokre-
acji, zabawy formą i kolorem dla nich samych…nie
pamiętam, kiedy po raz pierwszy uświadomiłem so-
bie tę dławiącą potrzebę przedstawiania bogato na-
syconych pól barw… kiedy ogarnie mnie ta pasja,
czuję się związany z czymś, co wykracza poza moje
„ja”… zresztą nie jestem wyjątkiem, każdy z nas bu-
duje w swoim stylu [10].
Upiększanie wszystkiego jest zgubne dla jakości
„piękny”[11], ta zglobalizowana estetyczność jest
odczuwana jako terror, wskazuje Welsch. W konse-
kwencji prowadzi do obojętności estetycznej, którą
przedstawia jako strategię przetrwania, nazywając
anestetyzacją.
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Marek Kaszyński*

DOM  Z  BETONU

HOUSE  OF  CONCRETE

Próba odpowiedzi na pytanie o idee dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta na bazie
zaprojektowanego przez Tadao Ando Azuma House. Przybliżenie domu zaprojektowanego w betonie
i skomponowanego na bazie brył elementarnych.

Słowa kluczowe: beton, dom miejski

Attempt to answer the question about idea of architectonic work in area of modern city based on designed
by Tadao Ando Azuma House. Approximation of house designed in concrete and builded on base of
elemental solids.

Keywords: concrete, house in the city

Jednym z tematów do dyskusji zadanym uczest-
nikom konferencji była idea dzieła architektoniczne-
go w przestrzeni współczesnego miasta. Chęć wzię-
cia udziału w dyskusji skierowała uwagą na twórczość
Tadao Ando. Poszukiwanie odpowiedzi wśród  zbio-
ru jego prac przywodzi na myśl Row House Sumi-
yoshi (Azuma House), dom mieszkalny zrealizowany
w roku 1976. Jest on przykładem rzeczy architekto-
nicznej wyrzeźbionej w betonie.

Dom zbudowany został na niespełna 60-metro-
wej działce w Osace. Wpisany w istniejącą strukturę
miasta szanuje gabaryty pierzei ulicy. Zachowane
zostały zasady, według których kształtowana jest
przestrzeń – pod względem szerokości i wysokości
budynek nawiązuje do otoczenia. Są to jednak jedy-
ne elementy wiążące Azuma House z otaczającą za-
budową.

Charakterystyczny dla Tadao Ando minimalizm
znalazł odzwierciedlenie w sposobie budowania ar-
chitektury. Ideą stworzenia domu stała się forma
oparta na kompozycjach z brył elementarnych. Gra
brył odbywa się w obrębie trzech prostopadłościa-
nów tworzących budynek. Wpasowany w ulice dom
zwraca uwagę zupełnie innym sposobem myślenia
o elewacji. Nie posiada ona otworów okiennych,
gzymsów ani okapów tylko wejściową bramę – figu-
rę na tle betonowej ściany. Brama stanowi jedyny
element kompozycji elewacji i jest jedynym przej-
ściem pomiędzy przestrzenią publiczną i prywatną.
Modernistyczny charakter budynku jest jeszcze bar-
dziej podkreślony poprzez zastosowany szary, suro-
wy beton. Beton jest w tym przypadku nie tylko bu-
dulcem, staje się również rzeźbiarskim materiałem,
a faktura pełni rolę elementu kompozycyjnego.

* Kaszyński Marek, mgr inż. arch.
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U góry z lewej: pierzeja ulicy, u dołu z lewej: przekrój podłużny, u góry z prawej: widok z atrium na salon, u dołu z prawej:
widok z atrium na kuchnię / Upper left: street frontage, lower left: horizontal section, uppper right: view from atrium to the
sitting room, lower right: view from atrium to the kitchen
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W książce Architektoniczna geometria Maria Mi-
siągiewicz napisała:

Architekci (...) uwierzyli we wspaniałość betonu
jako materiału architektonicznego, takiego który two-
rzy elewacje, ściany wnętrz, detal architektoniczny,
nie tłumacząc potrzeby swego istnienia statyką ustro-
ju konstrukcyjnego.

Tak samo jest w przypadku Tadao Ando i Azuma
House. Ideę domu najbardziej oddaje widok akso-
nometryczny lub przekrój, widać wtedy dwa mniej-
sze prostopadłościany umieszczone w trzecim ufor-
mowanym przez zewnętrzną ścianę. Prostopadło-
ściany mieszczą strefy mieszkalne oraz wydzielają
otwartą ku niebu centralną część domu. Funkcjonal-
nie zachowana została zasada znana z antyku (dom
pompejański) kształtowania przestrzeni mieszkalnej
wokół umieszczonego centralnie dziedzińca. Wcho-
dząc do domu poprzez wycięty w betonie otwór oraz
dalej poprzez skomponowaną na osi strefę wejściową
znajdujemy się w salonie. Na parterze zapropono-
wane zostały również kuchnia oraz łazienka. Na pię-
trze znajduje się sypialnia nad salonem oraz pokój
gościnny nad pomieszczeniem  kuchennym. Cała
komunikacja rozgrywa się w przestrzeni dziedzińca,
gdzie znajdują się zarówno schody na piętro, jak
i most łączący dwie oddzielone części mieszkalne.

Dom został otwarty do wewnątrz. Duże przeszkle-
nia stanowią jedyne przegrody pomiędzy pomiesz-
czeniami a centralnie usytuowanym atrium.

Tadao Ando proponuje mieszkańcom nowe roz-
wiązania, poprzez umieszczony centralnie dziedzi-
niec architektura nie pozwala odciąć się od otocze-
nia. Jak sam mówi: Ważne jest aby przestrzeń nie
była narzędziem do kontrolowania środowiska, ale
czymś co definiuje i jest odpowiedzialne za ludzkie
życie (...) niezależnie od tego jak zaawansowane sta-
je się społeczeństwo instytucjonalnie lub technolo-
gicznie, dom w którym naturę można poczuć repre-
zentuje dla mnie idealne środowisko do życia. W ten
sposób, wygrodzona betonowym murem powstaje
twierdza lub azyl dla mieszkańców.

Dom jest przykładem, że dzieło architektoniczne
nie musi być dużym obiektem. Nowoczesność for-
my oraz materiału w połączeniu z ideą tworze-
nia domu idealnego znajduje swój wyraz w Azuma
House.

Każdy okres w historii charakteryzuje się inną ar-
chitekturą, Tadao Ando pokazuje, że pomimo to
możliwe jest współistnienie różnych epok i stylów
obok siebie. Te różne płaszczyzny mogą uzupełniać
się wzajemnie, współgrać na poparcie mając przy-
kład Azuma House.
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Podróże do nieznanych miast od wieków kuszą
turystów magią nowych doznań, wrażeń estetycz-
nych, architektonicznych klimatów miejsca. Rzadko
jednak decydujemy się na całkowicie spontaniczne
spotkanie z nowością. Wyprzedzamy naszą podróż,
czując wewnętrzny obowiązek sumiennego przygo-
towania planu zwiedzania, sięgamy po turystyczne
przewodniki, albumy, fotografie znajomych. Jako tu-
ryści zdecydowanie wolimy przewidywalność. Daje
nam ona pewność, że niczego nie przeoczymy, zwie-
dzimy miasto dokładnie tak jak należy, zobaczymy
je takim, jakim chcemy je zobaczyć. Oto przecież
w gruncie rzeczy nam chodzi.

„Miasto dla turystów” to przestrzenny ciąg odpo-
wiednio atrakcyjnych artefaktów – najpierw starannie
wybranych spośród tła, a następnie wygodnie usta-

wionych we właściwej dla zwiedzających kolejności.
To film o mieście, nakręcony zgodnie z wizją wytraw-
nego reżysera – eksperta od wrażeń estetycznych,
którego arbitralny osąd zastąpi nasze rozterki. To upo-
rządkowana taśma kadrów, odsłaniających się plano-
wo i bezbłędnie – o określonej porze roku, dniu tygo-
dnia, godzinie, po to by eksponować widoki obiektów
architektonicznych w jak najlepszym ujęciu, świetle,
barwie, podkładzie dźwiękowym. „Miasto dla tury-
stów” nie istnieje naprawdę.

Prawdziwe życie miasta dekonstruuje turystyczny
obrządek percepcji. Rozbija arbitralne osądy narratora
z przewodnika w tysiące subiektywnych wrażeń post-
modernistycznego odbiorcy. Turystyczna trasa rozwi-
dla się na nieskończoną liczbę ścieżek wydeptanych
przez mieszkańców. Z ich perspektywy inaczej ogląda

BIAŁYSTOK  Z  „NIEPOZOWANEJ”  FOTOGRAFII

BIAŁYSTOK  IN  AN  „UNPOSED”  PHOTO

„Miasto dla turystów” nie istnieje naprawdę. „Prawdziwe miasto” ożywa w antrakcie turystycznego spektaklu.
„Prawdziwe miasto” chce być „miastem dla turystów”! Od niebytu dzieli je krótka chwila – flesz pozowanej
fotografii.

Słowa kluczowe: architektura Białegostoku, życie miasta, miejskie rytuały

The „city for tourists” does not really exist. The „real city” comes alive in the entr’acte of a tourist spectacle.
The „real city” wishes to be a „city for tourists”. It is separated from non-being by a short moment – a flash
of a posed photo.

Keywords: architecture of Bialystok, life of the city, city ritual

* Kłopotowska  Agnieszka , dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury.
** Kłopotowski Maciej , dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury.
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się architekturę. Miasto odsłania się chaotycznie, de-
fragmentując uporządkowane w przewodnikach obra-
zy, nakładając lub ucinając kadry, zatracając puryzm
fotografii pieczołowicie czyszczonych z niepożądanych
informacji. Czasem w uchwyconych przelotnie kadrach
nie dzieje się nic, bywa że obiekty-ikony turystyczne
nie wchodzą w interakcję z mieszkańcami miasta. Nie-
kiedy zdarzy się jednak, że grupa przechodniów do-
strzeże w architekturze użyteczną dla siebie cechę
– „siadalność”, schronienie przed deszczem, miejsce
relaksu – rodzaj afordancji, którą zapragnie wykorzy-
stać. Obiekty z przewodnika (a niekiedy obiekty tam
nie ujęte) ożyją naprawdę właśnie wtedy. „Prawdzi-
we miasto” ożywa w antrakcie turystycznego spek-
taklu.

Poszukiwania tego rodzaju codziennych afordan-
cji przestrzennych w rodzinnym mieście – Białymsto-
ku wydają się autorom interesującym doświadczeniem.
Podglądane skrawki, fragmenty miasta o różnej po-
rze dnia, roku, dniu tygodnia pozwalają spojrzeć na
Białystok obiektywnie – bez turystycznego patosu.
Z chaosu dźwięków, zapachów, barw powoli wyła-
niają się reguły funkcjonowania szczególnych miejsc.
Ich prawdziwe życie. W niektórych kadrach trwa ono
zaledwie chwilę, pozostawiając tło osamotnionej ar-
chitektury, w innych toczy się zmiennym rytmem –
pulsem miasta.

Kadry z życia Białegostoku
Ciepły sobotni wieczór, Rynek Kościuszki. Nie-

wielka, tonąca w spalinach ul. Lipowej „wysepka”
z fontanną [1]. Jak co tydzień na tle wodotrysku fo-
tografuje się para nowożeńców. Lubią to miejsce.
Być może, jak wielu ich przyjaciół, tutaj umawiali się
na randki. Nie pamiętają już placu bez fontanny. Dla
nich to przecież historia. W rzeczywistości ów „zako-
rzeniony” miejski zwyczaj ma jednak zaledwie kilka-
naście lat. Przedtem scenerią ślubnych fotografii były
przede wszystkim malownicze Planty i Pałac Branic-
kich. Dziś, choć miejsca te są nadal chętnie odwie-

dzane przez młode pary to właśnie przed fontanną
„wypada się zaraz po ślubie pokazać”.

Lato, plac przed Teatrem Węgierki. Grupy fascy-
natów ekstremalnych wyczynów na rolkach i rowe-
rach zdecydowanie przeważają tu nad miłośnikami
sztuki. Od czasu, kiedy starą, zniszczoną posadzkę
zastąpiły eleganckie granitowe płyty, pompatyczne
przedpole teatru, zatopione w zieleni parku nieocze-
kiwanie zmieniło się w rozległy skate park. Być może
tę nową miejską zabawę sprowokowały fontanny,
wesoło tryskające z rytmicznych otworów posadzki.
Uwielbiają je nie tylko dzieci, które rozebrane do naga
zakrywają lodowate strumienie bosymi stopami. Do-
rastający chłopcy wrzucają do wody piszczące kole-
żanki. Frywolnej, letniej atmosferze poddają się na-
wet dorośli – powszechnym widokiem są ryzykowne
przejazdy wózków z niemowlętami pomiędzy tryska-
jącymi w górę słupami wody.

Początek maja, ok. 19.00, plac przed kościołem
Farnym. Kościelna melodia z głośnika oznajmia, że
kończy się kolejne nabożeństwo majowe. Schody Fary,
od strony kina „Ton” szybko zapełniają się – jednak
nie tylko grupami młodzieży wychodzącej z kościoła.
Niektórzy przyjechali specjalnie z innych części mia-
sta. Dlaczego tłum nie rozchodzi się zaraz po mszy?
Białostoczanie znają odpowiedź. Za kilka dni matura.
To tutaj, w scenerii nie zawsze kwitnących kasztanów,
odbywa się od lat największe, nieformalne „forum”
maturalne. Plac przed kościołem tradycyjnie staje się
w tym okresie miejscem wymiany ściągawek, pełnych
grozy opowieści i gorących, przedegzaminacyjnych
spekulacji na temat „pewniaków”.

Każde pogodne niedzielne przedpołudnie. Po
zakończonej mszy spod białostockiej Fary wyrusza
niedzielny „pochód”. Wędruje zawsze tą samą drogą:
mijając Rynek z Ratuszem, delikatesy przy ul. Sura-
skiej, krocząc w odświętnych ubraniach pasażem
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w kierunku głównej alei Plant. Cel? – kolorowe fon-
tanny. Tu pochód się rozprasza. Niebawem sytuacja
prawdopodobnie ulegnie zmianie. Punktem kulmina-
cyjnym niedzielnych spacerów z dużą dozą prawdo-
podobieństwa stanie się już wkrótce nowo budowa-
na galeria Alfa [2], znajdująca się dokładnie na
zamknięciu alei parkowej.

Raz do roku, jeszcze kilka lat temu, tłum przepy-
chających się białostoczan wdrapywał się na Amfi-
teatr – symbol nowoczesności miasta z 1974 r., oparty
o zabytkowe wzgórze św. Marii Magdaleny. Obok
modernistyczny budynek Teatru Lalek i zawsze pu-
sty Park Centralny. Na co dzień tędy strach przejść.
Może to nostalgiczne wspomnienie kilku dawnych
cmentarzy, a może raczej obawa przed współcze-
snymi bywalcami tego terenu. Jednak teraz „Raz do
roku w Białymstoku” to właśnie tutaj – niemal w cen-
trum miasta odbywają się koncerty estradowych
gwiazd. Czy nie zbyt łatwo poddaliśmy się terrorowi
wandali i kilku nachalnym Cygankom?

To samo miejsce dzisiaj. Amfiteatru już nie ma.
Być może szlachetnym jego wspomnieniem stanie
się pożerająca resztki białostockiego wzgórza Opera
autorstwa Marka Budzyńskiego. Być może.

24 czerwca 2007 r. Planty, przecięcie alei parko-
wych, naprzeciwko dawnego kina „Polana”. Grupa
nie do końca poważnych białostoczan świętuje dru-
gie urodziny psa Kawelina. Kamienny buldog – repli-
ka rzeźby Piotra Sawickiego, autorstwa Małgorzaty
Niedzielko – niewzruszony uroczystością tkwi na
swym postumencie. Społeczeństwo Białegostoku,
obdarowane psem przez Podlaskie Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, odruchowo uśmiecha się
na widok brzydala. W trakcie niedzielnego pochodu
chętnie fotografują się z nim całe rodziny. Kiedy in-
dziej wrzucą w otwartą paszczę śmieci i niedopałki.
Uprzątnie się je na kolejne urodziny.

Punkt 12.00. Okolice Rynku Kościuszki. Codzien-
nie od 1996 r. przez odgłos przejeżdżających samo-
chodów bez trudu przebija się dziwaczny, historyzu-
jący hejnał autorstwa Roberta Panka. W tym samym
czasie tłumy turystów w Krakowie czy Poznaniu za-
dzierają wysoko głowy w oczekiwaniu odwiecznej
atrakcji. Na ratuszowej wierzy w Białymstoku nie dzie-
je się nic. Ktoś z przechodniów reguluje zegarek.
Już południe. Czy Białystok w ogóle miał hejnał?

Jeden z lipcowych weekendów. Plac Uniwersytecki.
Wyłączone z ruchu skrzyżowanie przed dawnym Wo-
jewódzkim Komitetem Partii, stopniowo zapełnia się
tłumem, mimowolnie budząc wspomnienia o tłumie
z czasów alei Pochodów [3]. Entuzjazm rośnie wraz
z zapadnięciem zmroku. Oczy widowni kierują się na
jaskrawo oświetloną scenę. W jej tle znany wszystkim
białostoczanom dom towarowy „Central”. To on obcho-
dzi właśnie swoje święto. Niewielu zna jego historię, nie-
wielu rozumie wartość architektury ażurowej fasady.
Przyszli tutaj zobaczyć Dodę. Białostockie „Centralia”[4].

Dowolny dzień tygodnia, dowolna godzina dnia
przez okrągły rok. Galeria Biała [5]. Od hucznego
otwarcia zimą ubiegłego roku korytarze nieustannie
tętnią życiem, podczas gdy raz po raz ulepszany Ry-
nek Kościuszki [6] – historyczne centrum miasta
– nadal świeci pustkami. Bo tu się teraz bywa! Bo
zawsze można liczyć na niespodziankę: promocje, no-
wości z sezonowej kolekcji, wydarzenia (para)arty-
styczne! A jednocześnie (co za komfort!) z góry wia-
domo, że nie zdarzy się nic nieprzewidywanego. Bo
tu jest modnie, atrakcyjnie i bezpiecznie. Bo tu, na
ucywilizowanym brzegu dzikiego stawu przy Mickie-
wicza można dziś znaleźć wszystko (do skonsumo-
wania) czego od swojego miasta oczekuje współcze-
sny człowiek!

Obserwacja tych kilku przedstawionych kadrów
rzuca niepokojący cień na postawioną we wstępie
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tezę o istnieniu spontanicznej, naturalnej, nieska-
żonej turystycznym rytuałem interakcji pomiędzy
mieszkańcami miasta a architekturą. Grupy entu-
zjastów rolek ratujące frekwencję przed teatrem,
przedpołudniowy spacer zawsze tą samą trasą,
oczyszczenie fragmentów miasta z socjologicznie nie-
wygodnego „marginesu”, podgrzewający atmosferę
zestresowany tłumek maturzystów, młoda para przed
fontanną, melodia do pary do barokowej szaty ratu-
sza, czy kontrolowane niespodzianki wyczarowane
dla nas przez Galerię Białą – tak naprawdę niewiele
tu miejsca na spontaniczność. Przestrzenna reżyse-

ria trwa nadal, nawet w antrakcie turystycznego spek-
taklu. Być może po części jest to odwieczna potrze-
ba karnawalizacji, sakralizacji, uatrakcyjniania co-
dzienności. Być może usilne poszukiwanie miejskiej
tożsamości, „formuły” miejskości czy lansowana
wokół presja wizerunku malowniczości, udanego
życia publicznego, wynikająca z rywalizacji miast. Tak
czy owak „prawdziwe miasto” także domaga się ry-
tuałów, które można by opisać w turystycznym prze-
wodniku. „Prawdziwe miasto” chce być „miastem
dla turystów”! Od niebytu dzieli je krótka chwila –
flesz pozowanej fotografii.

PRZYPISY

[1] Pierwowzór obecnej fontanny, zdobionej rzeźbą trzech
młodzieńców symbolizującycych: muzykę, rolnictwo i rybo-
łówstwo, wykonany został w 1900 r. na Rynku Miejskim.
W latach 1962–1963 fontanna przeniesiona została na skwer
przed ratuszem z uwagi na przeprowadzane usprawnienie
ruchu kołowego w centrum miasta (przebicie ul. Sienkiewi-
cza w kierunku ul. Legionowej). W roku 2002 nieopodal
miejsca pierwotnej lokalizacji stanęła fontanna nawiązująca
do XIX-wiecznego pierwowzoru. Obecnie trwają przygoto-
wania do ponownego przemieszczenia wodotrysku.
[2] Galeria Alfa przy ul. Mickiewicza i Świętojańskiej w Bia-
łymstoku została zaprojektowana jako rewitalizacja dawnych
zabudowań fabryki „Biruna”. Otwarcie obiektu planowane
jest na grudzień 2008.
[3] Białostocka trasa W-Z, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
zaprojektowana została jako tzw. aleja Pochodów, łączą-
ca monumentalny gmach Wojewódzkiego Komitetu Partii
(obecnie budynek Uniwersytetu) z budynkiem Filharmonii
Białostockiej. Potężne założenie urbanistyczne z założenia
deprecjonowało barokowy osiowy układ miasta z czasów
Branickich.
[4] Festyn rodzinny znany pod nazwą „Centralia” czyli Cen-
tralna Impreza w Mieście od szeregu lat organizowany jest
przez PSS Społem – właściciela domu towarowego „Cen-
tral” w Białymstoku. Impreza obejmuje szereg atrakcji, np.
pokazy mody, kiermasze oraz występy gwiazd.
[5] Na uwagę zasługuje dość zaskakujący w dzisiejszej
rzeczywistości fakt, iż Galeria Biała, zlokalizowana przy
wybudowanej w związku z inwestycją Trasie Kopernikow-

skiej, jest pierwszym w trzystutysięcznym mieście wielko-
powierzchniowym centrum handlowo-gastronomiczno-roz-
rywkowym połączonym z multikinem. Polityka blokowania
podobnych inwestycji przez szereg lat niewątpliwie zawa-
żyła na olbrzymiej popularności obiektu.
[6] Kontrowersyjna przebudowa białostockiego Rynku Ko-
ściuszki, realizowana od 2007 r. wg projektu arch. Zenona
Zabagło, a następnie arch. Mariusza Pałaszewskiego miała
na celu stworzenie prawdziwego „salonu miejskiego”. Mimo
potężnych nakładów finansowych i dość radykalnych prze-
mian przestrzennych historyczne serce miasta z czasów
Jana Klemensa Branickiego zdeprecjonowane w epoce
komunizmu jak dotąd nie zdołało się odrodzić.
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Justyna Kobylarczyk*

MIASTO  JAKO  PRZESTRZEŃ  DO  ŻYCIA  –  NA  PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH  NIEWIELKICH  MIAST

CITY  AS  A  SPACE  FOR  LIVING / LIVING SPACE  –  ILLUSTRATED
BY  SOME  SMALL  SIZE  TOWNS

Miasto niezależnie od przyjętej definicji zawsze składa się z form architektonicznych występujących w kon-
kretnej przestrzeni urbanistycznej. Najważniejszym jednak jego elementem jest człowiek, któremu ma słu-
żyć, zapewniając dogodne warunki do życia. Tylko wtedy chce się on identyfikować z otoczeniem. Każda
społeczność dąży do identyfikowania się jako grupa, do wyróżnienia zajmowanego przez nią miejsca; łatwiej
jest wtedy o znalezienie w nim własnego prywatnego, nawet intymnego także o oddzielenie strefy społecznej
od publicznej. Również od skali jednostki mieszkalnej, a tym samym od liczby jej użytkowników, zależy jakość
otaczającego ją terenu [1].

Słowa kluczowe: przestrzeń, strefa centralna, miasto

The city, regardless of the definition adopted, is always composed of architectonic forms situated in a given
town-planning space. Its most important element, however, is the human being it is to serve, ensuring
adequate living conditions. Only then does the man want to identify with the surroundings. A society tends to
identify itself as a group, to distinguish the place it occupies; it is easier then to find one’s own private, or even
intimate place in it, also to separate the social zone from public. It is also on the housing scale, and thus on
the number of users, that the quality of the surrounding area depends [1].

Keywords: space, central zone, city

Wstęp
Miasto może być rozumiane i definiowane na wiele

sposobów. Dotyczy bowiem różnych płaszczyzn na-
ukowych skupionych między innymi wokół architek-
tury, urbanistyki, filozofii, socjologii oraz  psychologii
środowiskowej. Niezależnie od przyjętej definicji mia-
sto  jest postrzegane jako obszar, przestrzeń, a więc

i środowisko, w którym żyje i rozwija się człowiek.
Można więc przyjąć, że nierozerwalnym elementem
każdego ośrodka miejskiego jest człowiek, któremu
ten ośrodek powinien jak najlepiej służyć, zapewnia-
jąc godziwe warunki do życia i samodoskonalenia
się, a także do realizacji planów życiowych.

* Kobylarczyk Justyna, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Planowania Urbanistycznego,
Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego.
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Istota projektowanej formy architektonicznej, wpi-
sanej bądź wyróżniającej się w krajobrazie miejskim,
jest więc podyktowana motywacjami urbanistyczny-
mi. Większość z nich podporządkowana jest czło-
wiekowi. Dziś wymagania wobec miasta podążają za
jego współczesnymi potrzebami. Związane są one
z  komfortem, a także możliwością identyfikacji z oto-
czeniem. Utożsamianiu się odbiorcy ze środowiskiem
sprzyjają charakterystyczne formy architektoniczne
oczywiście akceptowane przez użytkowników.

Zbiór nowych i zabytkowych dzieł architektonicz-
nych, współczesnych i historycznych przestrzeni
publicznych, społecznych, a także prywatnych ma
za zadanie realizować najważniejsze potrzeby czło-
wieka. Powinna być to podstawowa motywacja kie-
runków działań urbanistycznych. Wedle tych prze-
konań miasto jest zbudowaną przez architekturę
przestrzenią, na którą składają się inne: przestrzeń
kulturowa – związana z ośrodkami, obiektami, a tak-
że miejscami kulturotwórczymi, ekonomiczna, poli-
tyczna….Nade wszystko jest wynikiem gry, gdzie
przypadek ma swoja rolę, a podmiotem tej gry jest
człowiek.

Aspiracją współczesnego miasta jest zdefinio-
wanie tej gry jako zbioru form architektonicznych
i przestrzeni urbanistycznych, które mają na celu za-
spokajać ambicje, plany i potrzeby gracza jakim bez-
względnie jest użytkownik ośrodka miejskiego.

Niezależnie od postaw i różnicy poglądów przed-
stawicieli różnych dziedzin wiedzy, wyznacznikiem
i nadrzędnym kryterium w wyborze celów i ocenie
działań powinny być potrzeby człowieka – nie tylko
doraźne, obecne, ale potrzeby niezbywalne dla za-
chowania człowieczeństwa – fizyczne i psychiczne,
których zaspokojenie jest konieczne dla utrzyma-
nia zdrowia i rozwoju, zarówno jednostek, jak i spo-
łeczeństw. Rozważania psychologów i socjologów
wskazują na potrzebę zachowania równowagi w wy-
borze celów, gdyż prymat celów na przykład ekono-
micznych czy funkcjonalnych może zagrażać możli-

wości zaspokojenia wielu innych potrzeb związanych
ze środowiskiem życia człowieka (na przykład potrze-
bie spokoju, harmonii, kontaktu z przyrodą czy po-
czucia bezpieczeństwa). Na takich przesłankach rów-
nowagi opiera się generalne zadanie urbanistyki
i planowania przestrzennego [2].

Podstawowym  wymaganiem  względem środo-
wiska zamieszkania jako zbioru przypadkowych i tych
uporządkowanych form architektonicznych składa-
jących się na zbiór miejsc urbanistycznych jest reali-
zowanie potrzeb psychofizycznych człowieka. Wiążą
się one z poczuciem bezpieczeństwa, możliwością
identyfikacji z otoczeniem, z komfortem, intymno-
ścią i spokojem oraz z możliwością wypoczynku.
Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że tworząc dzi-
siaj, tworzymy dla jutra – mniej i bardziej oddalone-
go w czasie.

Elementy decydujące o ocenie przestrzeni miej-
skiej jako miejscu zamieszkania

Miasto jako zbiór form architektonicznych wystę-
pujących w konkretnej przestrzeni urbanistycz-
nej powinno spełniać między innymi warunki w za-
kresie:

– możliwości kontaktu z naturą,
– możliwości identyfikacji z otoczeniem,
– obecności przestrzeni społecznych,
– czytelności struktury.
Warunki te kształtuje konkretna przestrzeń i kon-

kretne formy architektoniczne charakterystyczne dla
danego ośrodka miejskiego, niezależnie od czasu
ich powstawania oraz niezależnie od tego, czy po-
wstawały przypadkowo, czy były wynikiem przypad-
kowych działań. W ośrodkach miejskich najprostszym
środkiem kontaktu z naturą jest zieleń realizowana
w formie parków, ogrodów, skwerów, ogródków. Mo-
że to być zieleń na obszarach ogólnodostępnych oraz
na terenach prywatnych. Jednak niezależnie od for-
my własności służy w mniejszym lub mniejszym stop-
niu wszystkim.
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1. Kamienica Orsettich / Orsetti family house   2. Kamienice wiatowe / Umbrella roofed apartment houses   3. Przestrzeń
społeczna / Social space   4. Pnąca zieleń na elewacjach zespołu mieszkaniowego / Creepers on the facades of a housing
unit   5. Zabytkowa katedra  w Middelburgu  / Historical cathedral in Middelburg   6. Szklana ściana w Middelburgu / Glass
wall in Middelburg Glass wall in Middelburg   7., 8. Podwórko–dziedziniec w Jarosławiu / Courtyard in Jarosław   9. Do-
minanta wnętrza rynku w Jarosławiu / Market square interior dominant in Jarosław
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Zieleń w mieście towarzyszy niejednokrotnie cie-
kawym obiektom architektonicznym, a także ważnym
przestrzeniom publicznym. Przykładem może być
rynek w Jarosławiu – na jego niewielkim obszarze
zlokalizowano zieleniec z ciągiem drzew, który wy-
stępuje w bliskim sąsiedztwie najcenniejszych dóbr
kultury, z którymi mieszkańcy Jarosławia mogą się
identyfikować. Na rynku w Jarosławiu poza zielenią,
która wpływa pozytywnie na kondycję psychiczną
mieszkańców tego miasta znajduje się kamienica
Orssettich (il. 1) i wartościowe ze względu na unikal-
ny charakter – w skali europejskiej, a nawet świato-
wej – kamienice wiatowe (il. 2). Są one znakiem roz-
poznawalnym Jarosławia. Wraz z kamienicą Orsettich
decydują o charakterze miasta będąc jego wizytówką.
W tym przypadku można stwierdzić, że te historycz-
nie ważne obiekty architektoniczne budują przestrzeń
publiczną rynku wywierając duży wpływ na wartości
wizualne i kulturowe całego miasta.

Duże znaczenie w strukturze przestrzennej każ-
dego ośrodka miejskiego należy także przypisać ele-
mentom natury, które nie tylko podnoszą wartość
wizualną miejsca, ale także dbają o zdrowie czło-
wieka. Można więc przyjąć, że powinny być one nie-
rozerwalnym elementem układów przestrzennych
i użytkowych form architektonicznych. Zieleń jest
szczególnie ważna w zespołach mieszkaniowych.
Tworzy bowiem wnętrza wspólne integrujące grupę
społeczną zamieszkującą ten sam teren. Przykładem
może być zespół zabudowy wielorodzinnej w duń-
skim mieście Gentofte (il. 3). Elementy  natury czę-
sto pełnią funkcję dekoracyjną – zieleń pnąca po ele-
wacjach (il. 4).

W miejskiej przestrzeni poza zielenią i historycz-
nymi obiektami duże znaczenie mają także współ-
czesne formy, które zapewniają w wielu przypadkach
możliwość identyfikacji z otoczeniem. W Middelbur-
gu na obszarze rynku zlokalizowane są tak zwane
“mocne formy” nie tylko w postaci zabytkowych
obiektów, między innymi katedry (il. 5), ale także

współczesnych elementów – szklana ściana dosta-
wiona do elewacji kamienicy tworzącej pierzeje ryn-
ku (il. 6), nowoczesna ławka pełniąca funkcję znaku
ze względu na swoją skalę i charakter.

Trzecim ważnym elementem miastotwórczym jest
przestrzeń społeczna, półprywatna i prywatna. Ma
ona niemal tak duże znaczenie jak dobra kultury,
współczesne obiekty architektoniczne, elementy na-
tury, czy też przestrzenie publiczne. Przykładem
przestrzeni społecznej/półprywatnej są podwórka–
dziedzińce przy rynku w Jarosławiu (il. 7, 8). Poz-
bawione są one zieleni i przypominają swą for-
mą pasaże lub wiaty przekryte od góry świetlikami
wpuszczającymi do wnętrza naturalne światło. Wia-
ty w okresie kiedy Jarosław przeżywał czasy świet-
ności służyły jako miejsca przechowywania towa-
rów. Była to niezwykle ważna funkcja ze względu
na to, że miasto w przeszłości pełniło funkcję waż-
nego ośrodka handlowego, skupiającego kupców
z różnych stron świata. Kamienice wiatowe wypo-
sażone były, i w części są do dziś, w wielokondy-
gnacyjne piwnice tworzące podziemne korytarze,
które obecnie wykorzystane zostały jako podziem-
ny szlak turystyczny. Zjawisko wiat jest o tyle istot-
ne, gdyż nie występuje ono w tak dużej skali w żad-
nym innymi europejskim mieście.

Każdy ośrodek miejski, rozumiany jako zbiór form
architektonicznych i przestrzeni urbanistycznych,
powinien spełniać wymagania w zakresie czytel-
ności struktury, za którą przede wszystkim odpowia-
dają miejsca szczególnie ważne kompozycyjnie
(il. 9). Miejsca te decydują o ładzie przestrzennym
rozpatrywanego wnętrza, a także o jego wartościach
wizualnych. W przypadku zabytkowych obszarów
zbiór miejsc kompozycyjnie ważnych decyduje tak-
że o wartościach historycznych. Niejednokrotnie sta-
nowi punkt odniesienia w przestrzeni.

Ważnym elementem miasta jest układ ulic. Te-
matyka ta – chociaż ważna – nie jest w tej pracy
dostatecznie rozwijana. Warto jednak zwrócić uwa-
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gę na zagadnienia komunikacyjne, gdyż zwłaszcza
w strefach centralnych niewielkich miast podsta-
wowy układ komunikacyjny był zazwyczaj ugrunto-
wany w czasach, gdy ruchu samochodowego nie
było wcale lub był niewielki. Obecnie stanowi pod-
stawowy problem, trudny do rozwiązania ze wzglę-
du na brak środków na jego modernizację. Dobrze,
gdy ze środków finansowych pozamiejskich są bu-
dowane obwodnice, które przejmując ruch tranzyto-
wy w znacznym stopniu rozwiązują problemy komu-
nikacyjne miasta. W przypadku braku obwodnic
niewielkie miasta „duszą się” komunikacyjnie. Przy-
kładem może być wspomniany Jarosław i niedalek
Przeworsk. W miastach tych droga krajowa nr 4 prze-
biega przez sam środek strefy centralnej.

Ocena każdej przestrzeni, również miejskiej, jest
zawsze subiektywna. Może być dokonywana przez
obserwatorów zewnętrznych (na przykład turystów)
lub najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców.
Jednym z elementów tej oceny jest odpowiedź na
pytanie: Jak oceniasz walory estetyczne strefy cen-
tralnej Twojego miasta. Wyniki odpowiedzi na to py-
tanie – na podstawie wyników badań własnych
– udzielone przez 229 mieszkańców Łańcuta przed-
stawiono na rysunku 77, natomiast przez 330 miesz-
kańców Przeworska – na rysunku 88. Duży rozrzut
ocen w poszczególnych miastach świadczy z jednej
strony o trudności zagadnienia, a z drugiej o jego
ważności; również w aspekcie definiowania i oceny
przestrzeni architektonicznej.

Uwagi i wnioski końcowe
Na podstawie zaprezentowanych przykładów mia-

sto można zdefiniować jako zbudowaną przez archi-
tekturę przestrzeń, na którą składają się inne: prze-
strzeń kulturowa (związana z ośrodkami, obiektami,
a także miejscami kulturotwórczymi), ekonomiczna,
polityczna… Nade wszystko miasto jest wynikiem gry,
w której udział bierze zbiór form architektonicznych

i przestrzeni urbanistycznych, które mają na celu za-
spokajać ambicje i potrzeby gracza jakim jest czło-
wiek. Te potrzeby związane są między innymi z obiek-
tami i miejscami, które umożliwiają: kontakt z naturą,
identyfikację z otoczeniem, użytkowanie przestrzeni
społecznych. Miasto także powinna cechować czy-
telność struktury przestrzennej.

Miasto powinno spełniać kryteria współczesnego
wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego. Decy-
duje o tym między innymi obecność i odpowiednie
nasycenie (dostępność) usługami podstawowymi
i ponadpodstawowymi oraz istnienie przestrzeni pu-
blicznych i społecznych, w tym terenów zielonych
różnych form, placów zabaw i podwórek. Budynki
mieszkalne, jak i usługowe powinny być zlokalizo-
wane w ścisłym kontakcie z przyrodą, zachowując
niewielkie odległości między elementami natury a blo-
kami zabudowy. Zieleń we wnętrzach historycznych
przyjmuje zazwyczaj różną formę. Począwszy od
dużych parków a skończywszy na ciągu pojedyn-
czych drzew.

Poza parkami i skwerami zieleń w mieście przyj-
muje funkcję wspólnych lub prywatnych wnętrz
służących do regeneracji sił po ciężkim dniu. Niekie-
dy są to podwórka pozbawione zieleni – przykład
Jarosław, a innym razem są to piękne socjalne ogro-
dy, tak jak w przypadku zespołu zabudowy wieloro-
dzinnej w Gentofte. O harmonii  rozwiązań w mieście
decydują pozytywne wartości wizualne zabytko-
wych (choć wiele z nich wymaga prac remontowych)
i współczesnych obiektów  usługowo – mieszkanio-
wych, przestrzeni publicznych i zieleńców. Czytel-
ność struktury to także charakterystyczne otwarcia,
zamknięcia, dominanty i akcenty o odpowiedniej
formie i skali.

Podejmując problematykę związaną z miastem
należy przede wszystkim zwrócić uwagę na potrze-
by jego mieszkańców pamiętając przy tym iż (…)
architekt zdaje sobie sprawę, że właściwie jednym
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i zawsze chętnym do pomocy w rozwiązywaniu trud-
nych problemów funkcjonalnych partnerem, pozosta-
je użytkownik. Stąd można by powiedzieć, że hasło

projektować dla ludzi, powinno być zmienione na
hasło: projektowanie z ludźmi, projektowanie z użyt-
kownikami.
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POZNAŃ  W  KONTEKŚCIE  ALEJ  NIEPODLEGŁOŚCI

POZNAŃ  IN  CONTEXT  OF  ALEJE  NIEPODLEGŁOŚCI

Aleje Niepodległości (Ringi) w Poznaniu, dzięki współdziałaniu kilku pokoleń architektów tworzą niepowta-
rzalny zespół urbanistyczny, zawierający przegląd stylów architektonicznych stulecia oraz związanych z nimi
programów artystycznych i ideowych. Cztery budowle z różnych epok artystycznych i politycznych położo-
ne w Dzielnicy Cesarskiej – kulminacji zespołu, ilustrują jak różnorodnie na przestrzeni stulecia kształtowano
relacje między dziełem architektonicznym a jego kontekstem.

Słowa kluczowe: kontekst przestrzenny, architektura XX wieku, kostium stylowy, program ideowy

Aleje Niepodległości in Poznań are a unique urban group. It includes a review of many architectonic styles
of the last century and related with them artistic and ideological programs. Four buildings from different
artistic and political epochs, situated in Dzielnica Cesarska – the culmination of the group, show the methods
of forming relations between the architectonic work and its context.

Keywords: spatial context, 20-th century architecture, architectonic style, ideological program

Przestrzeń Poznania podlegała ochronie od 1910
roku, kiedy przyjęto miejscowy statut dotyczący
ochrony krajobrazu miejskiego, oparty na niemiec-
kiej ustawie państwowej z 1907 roku. Uwzględniał
on nie tylko zespoły zabytkowe, ale także współcze-
sne założenia mające znaczące miejsce w sylwecie
miasta, w tym wszystkie place i rynki nowych dziel-
nic. Harmonijne kształtowanie pejzażu architektonicz-
nego, będące dziedzictwem niemieckiego prawodaw-
stwa budowlanego i konserwatorskiego, stało się
cechą charakterystyczną przestrzeni Poznania co
najmniej do połowy XX wieku. Śródmieście stanowi-
ło „zbiór czytelnych kształtów”, stworzonych przez

niezbyt ambitną architekturę. W 1931 roku zostało
odczytane przez znanego polskiego urbanistę Stani-
sława Filipkowskiego jako oś historycznych centrów,
rozwijająca się ze wschodu na zachód w porządku
chronologicznym. Sekwencję na prawym brzegu roz-
poczynają ośrodki średniowiecznego osadnictwa:
Śródka, Ostrów Tumski oraz Chwaliszewo, następ-
nym elementem osi jest miasto lokacyjne ze Starym
Rynkiem rozplanowane w 1253 roku, dalej miasto
XIX-wieczne z placem Wolności na planie z lat 1798–
1803, za nim cesarska dzielnica reprezentacyjna
wzniesiona na początku XX wieku. Według Filipkow-
skiego, członka zwycięskiego zespołu w konkursie

* Kodym-Kozaczko Grażyna, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Instytut Architektury i Planowania
Przestrzennego.
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z 1931 roku na rozbudowę Poznania, kulminacją tego
kontinuum powinno być nowoczesne city biurowo-
-administracyjne wzniesione na rozległych terenach
pokolejowych na zachód od istniejącego centrum,
zmieniające skalę tradycjonalistycznego miasta [1].

Każdy ze składników opisanej osi centrów Po-
znania wyróżnia specyficzny charakter przestrzeni
oraz zabudowy, choć niektóre z nich zostały poważ-
nie zaburzone przez kontrowersyjne decyzje plani-
styczne z lat 60. XX wieku. Jednym z ciekawszych ze
względu na: walory artystyczne, programy ideowe
oraz historyczne koleje są Ringi – Aleje Niepodległo-
ści rozplanowane w 1903 roku przez wybitnego nie-
mieckiego urbanistę Jozefa Hermanna Stübbena.
Zleceniodawcy projektu: cesarz Wilhelm II i władze
Poznania wyznaczyli temu zespołowi konkretne za-
dania:

1. funkcjonalne połączenie miasta, zahamowane-
go w naturalnym rozwoju zamknięciem w fortyfika-
cjach twierdzy pierścieniowej, z żywiołowo rozwijają-
cymi się przedmieściami,

2. podniesienie standardu cywilizacyjnego Po-
znania, który mimo że był stolicą prowincji, na sku-
tek polityki władz państwowych i wojskowych pro-
wadzonej w XIX wieku, odbiegał poziomem od innych
miast niemieckich o podobnej wielkości i randze,

3. podjęcie skutecznej polemiki ideowej i arty-
stycznej z przestrzenią XIX-wiecznego Poznania, zdo-
minowanego, także pod względem klimatu architek-
tonicznego, przez prywatne i społeczne instytucje
tworzone przez polską społeczność.

W 1902 roku cesarz Wilhelm II wydał zgodę na
zburzenie zachodniego wewnętrznego pierścienia
umocnień twierdzy. Na ich miejscu J.H. Stübben
zaprojektował obwodową, wypełnioną zielenią, aleję
promenadową – Ringi, która integrowała komunika-
cyjnie i funkcjonalnie XIX-wieczne śródmieście oraz
niedawno przyłączone dzielnice. Jej malowniczy prze-
bieg nawiązywał do układu zburzonych poligonal-
nych umocnień, co stanowiło nowość w stosunku

do ringów w Kolonii, wcześniej zrealizowanych przez
urbanistę w podobnej sytuacji przestrzennej. Prome-
nada rozszerzała się w niewielkie skwery i parki, wy-
korzystujące wysoką zieleń cmentarzy, ulokowanych
na przedpolach fortyfikacji. Kulminację założenia sta-
nowiła Dzielnica Cesarska z tzw. Forum Cesarskim,
zakomponowana wokół parku z rozległym trawni-
kiem, otwierającym ciekawe osie widokowe. Zreali-
zowano tu monumentalne gmachy o historyzują-
cej architekturze: neoromańskiej – zamek cesarski,
Dyrekcję Poczt i Ziemstwo Kredytowe, północno-
renesansowej – Akademię Królewską, Ewangelicki
Dom Związkowy i Bank Spółdzielczy, neobarokowej
– Komisję Kolonizacyjną i Dyrekcję Poczt, klasycy-
stycznej – Teatr Miejski. Kostiumy stylowe tworzy-
ły brakujące niemieckiemu wschodowi (…) żywe ka-
mienie historii starej Rzeszy. Jednak mimo wyraźnie
germanizacyjnej wymowy, zestawienia historyzujących
form, Dzielnica Cesarska była przede wszystkim – jak
zauważa Hanna Grzeszczuk-Brendel – zespołem
instytucji mających podnieść standard cywilizacyj-
ny i kulturalny Poznania, uczynić miasto miejscem
atrakcyjnym dla jego mieszkańców. Gmachy skupio-
ne wokół Forum Cesarskiego, dzięki odpowied-
niemu rozmieszczeniu akcentów wysokościowych –
„średniowiecznych wież” stały się dominantą prze-
strzenną w skali całego ówczesnego miasta.

Po odzyskaniu niepodległości kostiumy stylowe
i związane z nimi programy ideowe zabudowy rin-
gów oraz dzielnicy reprezentacyjnej, tworzące z po-
wodu bliskości dworca kolejowego swoistą bramę
miasta, budowały obraz Poznania jako miasta nie-
mieckiego. Środowisko artystyczne musiało zasta-
nowić się nad przyszłością tego spadku po zaborcy.
Było to tym bardziej skomplikowane, że większość
poznańskich projektantów, wykształconych na poli-
technice w Charlottenburgu, nie mogła całkowicie
odrzucić niemieckiego dziedzictwa architektoniczne-
go miasta jako godnego potępienia. Pierwsze kon-
cepcje „polonizacji” przestrzeni i architektury poja-
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1. Fasada Akademii Ekonomicznej / Façade of Poznań University of Economics    2. Widok z lotu ptaka fragmentu Dziel-
nicy Cesarskiej z budynkami ob. Urzędu Wojewódzkiego w górnej części fotografii (obie ilustracje: J. Unierzyński, Poznań,
Wydawnictwo Poznańskie 1985) / Aerial view of Imperial District with buildings of Voivodship Office, in overhead part of
photo ( J. Unierzyński, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 1985)   3. Kuluary Akademii Muzycznej z widokiem na zamek
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wiły się jeszcze w 1912 roku, kiedy Lucjan Micha-
łowski przedstawił pomysł zmiany stylistyki wszyst-
kich budowli dzielnicy cesarskiej na klasycyzujący
barok [2].

Ostatecznie koncepcje przebudowy ogromnego
założenia okazały się nierealne. Miejscowi architekci
musieli w inny sposób je „oswoić”. Stopniowo przez
własne dzieła zdołali zmienić wymowę całego zespo-
łu. Było to tym łatwiejsze, że malownicza kompozy-
cja oraz wielostylowa, wolno stojąca zabudowa Rin-
gów oferowały architektom uniwersalną i pojemną
przestrzeń. Swoje projekty zrealizowali tu m. in. Ro-
ger Sławski, Adam Ballenstedt, Kazimierz Ruciński,
Stefan Cybichowski, Władysław Czarnecki, Jan Wel-
lenger, Henryk Jarosz, Lech Sternal, Zygmunt Skup-
niewicz, Witold Milewski, Jerzy Gurawski. Dzięki
współdziałaniu kilku pokoleń architektów powstał nie-
powtarzalny zespół urbanistyczny, zawierający prze-
gląd stylów architektonicznych XX wieku oraz zwią-
zanych z nimi programów artystycznych i ideowych.
Cztery wybrane budowle pochodzące z różnych epok
artystycznych i okresów politycznych, położone
w Dzielnicy Cesarskiej i jej najbliższym sąsiedz-
twie, ilustrują jak różnorodnie, na przestrzeni stule-
cia, kształtowano relacje między dziełem archi-
tektonicznym a jego kontekstem urbanistycznym
i kulturowym.

Jednym z pierwszych obiektów, który pojął po-
lemikę z budzącym kontrowersje kontekstem prze-
strzennym dzielnicy cesarskiej było wybitne dzie-
ło Adama Ballenstedta – zrealizowany w latach
1927–1930 gmach Wyższej Szkoły Handlowej (il. 1).
Autor uszanował wszystkie wytyczne wynikające
z cech przestrzeni urbanistycznej zaplanowanej przez
Stübbena. Natomiast w sferze programu ideowego
i estetycznego podążył drogą wyznaczoną dwa lata
wcześniej przez Rogera Sławskiego, który po prze-
ciwnej stronie dzielnicy cesarskiej, zaprojektował kla-
sycystyczny dom akademicki, o estetyce opartej na
zestawieniu monumentalnych brył. Porównanie obu

obiektów uzmysławia, w jaki sposób odwołania do
bezpośredniego kontekstu architektonicznego zróż-
nicowały budowle architektów wykształconych prze-
cież w tej samej uczelni. Imponująca, rustykowana
fasada Akademii Ekonomicznej nawiązywała do ka-
miennej estetyki zabudowy Forum Cesarskiego, lecz
prosta bryła z osiową fasadą i syntetycznym detalem
odwoływała się do uniwersalizmu tradycji klasy-
cystycznej, odległej od ograniczającej przestrzeń
dyskursu architektonicznego retoryki narodowej.
Z kolei kontrast głębokiej rustyki fasady z gładką
powierzchnią wgłębionego portyku nadawał elewa-
cji cechy ekspresjonistycznego brutalizmu [3], wska-
zując różne możliwości interpretacji formy obiektu.
Odniesienia do kontekstu przestrzennego i architek-
tonicznego nie wykluczały rywalizacji na wyrazistość
przekazu estetycznego. Dzieło Ballenstedta dało ko-
lejnym twórcom sposobność oderwania się od pole-
miki z dosłownością programowego historyzmu dziel-
nicy cesarskiej i przeniesienia dyskursu artystycznego
w sferę, w różnorodny sposób interpretowanej, no-
woczesności.

W epoce modernizmu, w przestrzeni ringów Stüb-
bena powstał gmach, demonstrujący inny sposób
współdziałania dzieła architektonicznego oraz kon-
tekstu przestrzennego i historycznego. Zespół bu-
dynków dawnej Wojewódzkiej Rady Narodowej,
obecnie Urzędu Wojewódzkiego został ukończony
w 1969 roku (il. 2). Projektanci Jerzy Buszkiewicz
i Józef Maciejewski ogromny program użytkowy zmie-
ścili w dwóch połączonych, równoległych budynkach,
dziewięcio- i siedmiokondygnacyjnym [4]. Wysokość
zabudowy oraz jej układ zmieniały dotychczasowy
sposób kształtowania zespołów architektonicznych
wznoszonych wzdłuż ringów, a jej forma pozornie
prezentowała charakterystyczną dla modernizmu
obojętność na kontekst architektoniczny. Jednak
dość wysokie budynki zostały wycofane z linii zabu-
dowy i nie zdominowały przestrzeni promenady
i sąsiednich założeń. Minimalistyczna prostota kom-
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pozycji elewacji, wykonanych z wysokiej jakości
materiałów, skontrastowana z gęstością i dosłow-
nością detalu architektonicznego sąsiednich gma-
chów: (dawnej Komisji Kolonizacyjnej, ob. Collegium
Maius UAM oraz Izby Skarbowej, ob. Urzędu Woje-
wódzkiego – proj. K. Ruciński, 1930) odebrała skali
i układowi budynków nadmierne znaczenie, włącza-
jąc zespół w otoczenie na zasadzie nieniszczącego
go kontrastu.

Relacje z kontekstem przestrzennym i kulturowym
są motywem przewodnim rozbudowy Akademii Mu-
zycznej, położonej w południowej pierzei tzw. Forum
Cesarskiego. Inwestycja przeprowadzona została
w dwóch etapach na początku XXI wieku, według
projektu Jerzego Gurawskiego. Punktami odniesie-
nia dla nowej budowli są: neobarokowy kostium
rozbudowywanego budynku – dawnego Ewange-
lickiego Domu Związkowego, obecnie Akademii Mu-
zycznej, następnie programowa architektura budow-
li Forum Cesarskiego (zamek, Akademia Królewska,
d. Ziemstwo Kredytowe) oraz sceneria placu Adama
Mickiewicza, gdzie świadectwem wydarzeń wyjątko-
wych w historii Europy – Powstania 26 Czerwca 1956
– są Poznańskie Krzyże, wyeksponowane na tle zie-
leni parku. Forma budynku zmienia się: oszczędna
trawestacja neobaroku i kamiennego monumentali-
zmu zamku widoczna w pierwszej części rozbudowy,
w Aula Nova przekształca się w minimalizm prze-
szklonej rotundy, skontrastowanej z ciężarem oko-
licznych „kamiennych świadków przeszłości”. Trans-
parentna fasada nie dzieli przestrzeni – powoduje,
że codzienna egzystencja łączy się w jeden spektakl
z życiem artystycznym. Sceneria miasta i tej konkret-
nej przestrzeni ze wszystkimi skojarzeniami historycz-
nymi i kulturowymi, z wnikającą do wnętrza zielenią,
staje się elementem kuluarów auli (il. 3). W nowo-
czesnym, pozornie ahistorycznym obiekcie histo-
ryczna forma otaczających budowli pojawia się, nie
w postaci żartu, czy pastiszu lecz jako z powagą przy-
wołany składnik przestrzeni, ilustrując program ide-

owy dzieła: przenikanie sztuki, nauki, natury, historii
i życia codziennego [5].

W 2008 roku deweloper Wechta przedstawił
swoją wizję zagospodarowania niezabudowanej, sto-
sunkowo niewielkiej działki, położonej przy Alejach
Niepodległości, w sąsiedztwie gmachu Dyrekcji Kolei
oraz Collegium Novum UAM i biurowca d. Miasto-
projektu. „Korona Tower” ma mieć 105 metrów wy-
sokości, 31 kondygnacji i mieścić 250 luksusowych
apartamentów. Abstrakcyjna, agresywna forma i ska-
la obiektu nie musi szukać żadnego wytłumaczenia
w kontekście przestrzennym, ponieważ autorem pro-
jektu jest Daniel Libeskind (il. 4). Punktem odniesie-
nia dla gmachu z pewnością nie może być Colle-
gium Altum, 78-metrowy wieżowiec należący do
Akademii Ekonomicznej, położony przy bocznej
uliczce na zapleczu alej. Jak wynika z informacji
prasowych jedynym kryterium modelującym formę
obiektu okazała się strefa nalotu na lotnisko na Ławi-
cy, która ograniczyła jego wysokość z planowanych
148 do 105 m. Mimo że zespół urbanistyczny Alej
Niepodległości jest wpisany do rejestru zabytków,
nie przeprowadzono żadnych poważnych studiów
krajobrazowych. Wizualizacje obiektu przezornie są
opracowywane nie w kontekście zabudowy ringów,
lecz na tle znajdującej się na ich tyłach (przy ul.
Kościuszki i Taczaka) zabudowy blokowej. Na szczę-
ście, chociaż nazwą wieża nawiązuje do kontekstu
kulturowego i historycznego, to – jak wyjaśnił archi-
tekt miejski – Korona Tower odnosi się do poznań-
skich początków państwowości polskiej oraz znaj-
dujących się w Poznaniu grobów pierwszych
władców Polski. Sam Daniel Libeskind stwierdził:
historyczne miasto Poznań zasługuje na wieżę, któ-
ra jest jedyna, unikalna w skali światowej i ma swoje
korzenie w historii [6]. Paradoks lokalizacji tego
obiektu oraz jego formy polega na tym, że w ostat-
nich latach, między innymi w związku z organizacją
w Poznaniu meczów Euro 2012, ożyła koncepcja
budowy poznańskiego city na terenach kolejowych,
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połączona z przekształceniem dworca PKP. Gdy
w pobliżu wyrośnie poznański Manhattan „krzywa
wieża” będzie stanowić memento dla wysiłków po-
koleń architektów, którzy z nieznanych przyczyn
uważali, że architektura jest sztuką kształtowania
ładu przestrzeni.

Jeszcze w niedawnej przeszłości spójność obiektu
architektonicznego z kontekstem urbanistycznym
była jednym z podstawowych kryteriów przypisania

mu rangi dzieła. Relacją między dziełem a kontek-
stem nie musiało być podporządkowanie: wybitne
dzieło zmieniało otaczającą przestrzeń, tworząc na
nowo miejsce w którym powstało. Powstaje pytanie,
o to co daje otaczającej przestrzeni Korona Tower.
Czy nagle skarłowaciały monumentalizm Alej Niepod-
ległości będzie wymagał wymiany na nowy porzą-
dek, który zatriumfuje wreszcie nad ciasnym nacjo-
nalizmem cesarskiej kompozycji.
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DETAL –  BUDYNEK  –  MIASTO.  ZAPOZNANE  KONTINUUM

DETAIL  –  BUILDING  –  CITY.  FORGOTTEN  CONTINUUM

Struktura przestrzeni użytkowanej przez człowieka, badana w skali logarytmicznej, odsłania klucz do budo-
wy dzieł sztuki plastycznej, architektury i urbanistyki. Są one w pewnym sensie symetryczne do fizjologii
swego twórcy. Badając ją można zdemaskować praformę ludzkiego poczucia piękna. Ludzki umysł jest
rezonatorem dobrej formy.
Estetyczne teorie osadzone na „empirycznych” kanonach piękna muszą zakładać implicité, że dzieło sztuki
zbudowane zgodnie z regułami takiego rezonansu zawiera – tak potrzebną dziś – prawdę o naturze świata.

Słowa kluczowe: skala logarytmiczna, pole widzenia, dzieło sztuki – struktura

Logarithmic scale of space reveals the key to the proportions of the visual art works’ construction. If the
human mind is a resonator of good form then aesthetic theories based on „empirical” systems of proportions
and visual regularity must suggest implicité that the work of art built according to rules of such resonance
contains truth about nature of the world.

Keywords: logarithmic scale, visual field, work of art - structure

Tradycyjny wzorzec miasta to efekt wysiłku wielu
pokoleń wspólnie doskonalących przestrzeń (Jencks,
s. 490). Matematyka stosowana w swoich najnow-
szych osiągnięciach dowodzi, że kompozycyjna
struktura elementów całego miasta, jak i poszcze-
gólnych budynków, a nawet detali tychże budynków,
jest podobna i tworzy harmoniczne kontinuum (Sa-
lingaros). Budynek w mieście tradycyjnym to ogni-
sko, wyspa przestrzennej harmonii, na której zaczy-
nała się strefa ładu, promieniując na całą tkankę.
Wyspy ładu sprzęgały się ze sobą, bowiem zawiera-
ły implicite ludzką skalę (Krier, s.124–140). Była ona

tym, czym logika dla języka: stanowiła porządek syn-
taktyczny, pozwalający łączyć budynki w spójną prze-
strzeń tak, jak różne słowa w sensowne zdania.

Miasto, jako struktura miejsc uporządkowanych,
umarło nie z powodu nagłego załamania systemu
estetycznego, lecz zagubienia miary człowieka. Ska-
la ta uległa rozregulowaniu, bo przestrzeń w cza-
sach industrialnych rozdzielono pomiędzy człowieka
i maszynę, w szczególności samochód. Nowe dzieła
architektoniczne nie są ze sobą spójne. Nie tworzą
więc jak niegdyś, na poły automatycznie, zazębiają-
cych się przestrzeni koherentnego ładu. Dziś wyspy

* Kozaczko Mieczysław, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Katedra Architektury Usługowej
i Mieszkaniowej.
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harmonii mają tendencję do zanikania. Niektóre mia-
sta, te nowe i zanadto przebudowane, przechowują
strefy harmonii wyłącznie w przestrzeni muzealnej.

Cechy miejskiej przestrzeni są zmienne, bo żeby
budować, trzeba burzyć. Umiejętna wymiana substan-
cji budowlanej to podstawowy problem współcze-
snych miast. Pozostawienie w nowoczesnym Paryżu
dla trzech milionów osamotnionej katedry Notre Dame
(jak zamierzał Corbusier) byłoby podobnym zabie-
giem, jak usunięcie z Mozartowskiej Sinfonia concer-
tante wszystkich instrumentów oprócz najważniejsze-
go: altówki. Dopiero na tle przestrzennego kontekstu
zbudowanego według ludzkiej miary arcydzieła wy-
sokiej architektury nabierają blasku. Ludzka miara
pozwala nie tylko docenić wielkość arcydzieł. Stano-
wi też jedyny wspólny język twórcy i odbiorcy dzieła.
Eksperymentującemu z nową formą w mieście moż-
na rzec, trawestując nieco słynne augustiańskie znaj
miarę, a potem rób co chcesz. Nawet najbardziej
awangardowy komunikat estetyczny musi być czy-
telny – a więc zgodny z ludzką miarą.

W poszukiwaniu miary, czyli o mechanizmie prze-
żywania estetycznego

Przeciwieństwem współczesnej miejskiej prze-
strzeni amorficznej jest przestrzeń antropomorficz-
na, respektująca prawo Zipfa (Gabaix, s. 739–767)
i przybierająca w tradycyjnym mieście postać har-
monicznego kontinuum. Prawo Zipfa odzwierciedla
adekwatność dobrze skomponowanej przestrzeni do
mechanizmów jej percepcji. Znając sposób, w jaki
percypujemy przestrzeń, możemy określić zasadę
przestrzennego ładu.

O tych mechanizmach więc – pokrótce:
Ludzki umysł jest strukturą programów postępo-

wania w czasie i przestrzeni. To w większości wro-
dzona struktura odruchów (głównie samozachowaw-
czych) częściowo modyfikowana za życia (Hall 1984,
s. 234–271). Jest ona „prawie” gotową matrycą od-
czuwania egzystencjalnej harmonii i ładu. Zawiera

wspólny każdemu człowiekowi szkielet percepcyjno-
reakcyjny (Spearman). Szkielet ten kiedyś pozwalał
utrzymać się przy życiu. Dziś ten sam szkielet umoż-
liwia także przeżycie estetyczne. Miara estetyczna
musi być więc zawarta gdzieś w oku, dopasowanym
w trakcie ewolucji do tego, by wykrywać cechy oto-
czenia istotne dla przeżycia. Mózg klasyfikuje wizu-
alne bodźce, interpretując czy chodzi o przeżycie
organizmu, czy tylko o przeżycie estetyczne. Ta in-
terpretacja bodźców pozwala na wyzwolenie odczu-
cia piękna. Jeśli bodźce z zewnątrz współbrzmią
z posiadaną w sobie matrycą harmonii i ładu, wów-
czas może powstać zjawisko rezonansu estetyczne-
go określane mianem Kunstgenuss. Gra tego, co się
widzi z wbudowaną w umysł miarą piękna to waru-
nek konieczny, by odczuć przyjemność estetyczną.
Jeśli tak jest, to wszystkie kanony piękna muszą być
– po pierwsze – jakoś wbudowane w oko. Po drugie
– jeżeli reakcje fizjologiczne towarzyszące przeżyciu
estetycznemu mają podobny mechanizm do struk-
tury odruchów samozachowawczych, to miara ładu
estetycznego jest jednocześnie zakorzenioną w każ-
dym człowieku miarą ładu egzystencjalnego. Na
rysunku ukazano wycinkowy materiał dowodowy, sta-
nowiący próbę sprawdzenia obu koniecznych wa-
runków odczuwania piękna.

Miara piękna. Harmonia wizualna
Górna lewa połowa rysunku to zestawienie is-

totnych parametrów przestrzennych w układzie
współrzędnych (dokładność analizowanych tu war-
tości liczbowych, choć nadmierna, wynika z potrze-
by zachowania teoretycznej ścisłości). Budowa oka,
a co za tym idzie – także struktura widzianego obra-
zu (wykres a) posiada kilka wyróżnionych stref. Naj-
ostrzejszy obraz, powstający w obszarach dołka środ-
kowego (fovea centralis) i żółtej plamki (macula lutea)
stanowi znikomy wycinek pola obserwacji, a granice
widzenia dokładnego to zaledwie 1/8 wymiaru kąto-
wego obserwowanej przestrzeni.
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Często przytaczane ewolucjonistyczne wyjaśnie-
nie konstrukcji ludzkiego oka opiera się na interpre-
tacji tego, co się widzi z tzw. szczątkowego dystansu
ucieczki: odległości umożliwiającego bezpieczną
ewakuację przed niebezpieczeństwem (Hall 2001,
s. 22, 157). Mianowicie, stojąc w owym bezpiecz-
nym dystansie od nieznanego osobnika (3,6 metra)
jednym rzutem oka (150°) jesteśmy w stanie kontro-
lować przestrzenny kontekst sytuacji, obejmując wi-
dzeniem peryferyjnym obszar o wymiarze 14 m. Jed-
nocześnie w polu dokładnego widzenia (29,2°) i żółtej
plamki (7,04°) możemy odczytać język ciała zdra-
dzający zamiary tegoż osobnika oraz ocenić jego
budowę anatomiczną (1,75 m i 43,7 cm). Dołek środ-
kowy oka (1,66°) obejmuje całą dłoń i charaktery-
styczny dla „nastroju” układ palców. Rozdzielczość
oka umożliwia nawet szybką ocenę poziomu adre-
naliny, szacowanego po wielkości źrenicy widzianej
jeszcze wyraźnie z tej odległości. Dokładne wymiary
tych części ciała ukazuje reprezentatywny dla popu-
lacji europejskiej ciąg antropometryczny w postaci
tabelki obok (Batogowska, Słowikowski). Ciąg ten,
w arytmetycznym układzie współrzędnych (wykres
b), podobnie jak wykres a nie wykazuje żadnych re-
gularności.

Przestrzenną matrycę bezpieczeństwa, wdruko-
waną w aparat percepcji, uzupełnia na rysunku ze-
stawienie (c) dystansów społecznej interakcji (Hall
2001, s. 145–167), czyli przestrzennych stref używa-
nych w międzyludzkich kontaktach.

Zachowanie odpowiedniego dystansu od ob-
serwowanych form rodzi u obserwatora poczucie
bezpieczeństwa. Uwalnia intelektualne pole od pod-
świadomych odruchów służących zachowaniu egzy-
stencjalnej homeostazy, sprzyja refleksji natury este-
tycznej. Większość dzieł rzeźbiarskich i malarstwa,
jak również znaczna część architektury powstała
w intuicyjnym, bądź też zupełnie świadomym wyko-
rzystaniu zależności między dystansem obserwacji
a wrodzoną i nabytą strukturą pola widzenia.

Fizjologia powoduje, że swoje otoczenie, aż do
odległości 14 m, odbieramy wszystkimi zmysła-
mi. Otoczenie to jest polem synestezji: współpracy
wszystkich zmysłów. Najbardziej z nich precyzyjny –
wzrok, jest tu wspomagany przez inne zmysły, co
nadaje obiektowi oglądanemu w tym polu cechy
konkretu wizualno-dotykowo-słuchowo-zapachowe-
go. Pole synestezji ewokuje silne doznania sensual-
ne, tworząc główne komponenty genius loci.

Oczywiście, sprawność poszczególnych zmysłów
spada wraz ze wzrostem dystansu obserwacji. Prze-
strzeń widziana z odległości większej niż 14 metrów
przybiera cechy światłocieniowej abstrakcji dzięki
dominacji w akcie percepcji zmysłu wzroku. Dla
uporządkowania w górnym pasie rysunku (zesta-
wienie d) umieszczono granicę sprawności ucha (od-
ległość 7 m to granica efektywności komunikatu wer-
balnego, kraniec „strefy rozmowy”), dalej naniesio-
no zasięg widzenia trójwymiarowego (14 m), zasięg
komunikacji pozawerbalnej (komunikat kinezyczny –
mowa ciała – przestaje być czytelny z odległości więk-
szej niż 28 m), granicę rozpoznawalności ludzkiej
sylwetki (56 m), wreszcie wymiar 112 m, jako grani-
cę sprawności ludzkiego oka (Hall 2001). Zestawie-
nia powyższe nie wykazują – w arytmetycznym ukła-
dzie współrzędnych – żadnych regularności w całym
zakresie: od granicy rozdzielczości oka aż po krań-
ce pola widzenia.

Częstym zabiegiem, ujawniającym harmoniczną
regularność zjawisk naturalnych, jest zestawienie
badanych parametrów w układzie współrzędnych
o osiach w skali podwójnie logarytmicznej. Również
i tu, zastosowana w dolnej części rysunku skala
podwójnie logarytmiczna ujawnia zakorzenione w me-
chanizmach percepcji kontinuum harmonii. Budowa
oka (oraz struktura pola widzenia), która w układzie
współrzędnych arytmetycznych była nieregularnym
wykresem a, w układzie logarytmicznym wykazuje
współliniowość charakterystycznych punktów pola
widzenia i harmonijną regularność odstępów między
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nimi (wykres a1). Na drugim wykresie (b1) zestawio-
no ciąg antropometryczny, który w układzie logaryt-
micznym także stanowi linię prostą. Wymiary z tablic
antropometrycznych pokrywają się z węzłowymi
wielkościami wycinków przestrzeni widzianych z dy-
stansu ucieczki (sic!). To nie wszystko, bowiem cha-
rakterystyczne wymiary kanonów idealnej budowy
człowieka (tu ograniczono się wyłącznie do serii czer-
wonej modulora oraz kanonu Polikleta), oraz ciągi
proporcji uznawanych za piękne, wszystkie te para-
metry leżą dokładnie na tej samej prostej, co ciąg
antropometryczny oraz struktura obrazu na siatków-
ce oka.

Miara kontekstu przestrzennego. Continuum har-
monii

Czy harmonia kończy się na „tu i teraz”? Przecież
percepcja złożonych kompozycji przestrzennych roz-
wija się w czasie. Idąc ulicą poznajemy jej kształty
stopniowo...

Zastanówmy się przez chwilę nad kompozycją
trwającą w czasie linearnym (Hall 1987, s. 146–148).
Przykładem najlepszym jest muzyka ze swym syste-
mem notacji, obiektywizującym upływ czasu i dys-
pozycję form.

Zestawione ze sobą frazy muzyczne tworzą kom-
pozycyjny suspens, zawieszenie. Do jego „estetycz-
nej konsumpcji” potrzeba dystansu co najmniej
kilku fraz. Muzykolodzy określają czas trwania wzor-
cowo czytelnych form na 2,4 min (Bielawski, s. 144–
153). To czas trwania utworu, dający kompozycji
wyrazistość sprzyjającą pojawieniu się Kunstgenuss
– tego, co Schelling nazwał poczuciem chwilowego
złączenia, spełnienia. Przeboje muzyczne, standar-
dy, evergreeny, rozwijają się w tym właśnie czasie,
sprzyjającym wszczepieniu w formę emocji – tej je-
dynej płaszczyzny porozumienia twórcy i odbiorcy.
Kulminacja ludzkich możliwości percepcji kompozy-
cji następuje przy czasach „obserwacji” zbliżonych
do 2,4 minuty.

Co zatem z kompozycją w przestrzeni?
Aby optymalny czas percepcji (owe 2,4 min)

„przetłumaczyć” na odbiór złożonej kompozycji prze-
strzennej, należy dokonać wyboru odpowiedniej
prędkości pojawiania się bodźców wizualnych. Sło-
wem, należy obrać właściwe tempo chodu, zwiedza-
nia. Otóż, istnieje w muzyce określenie stosownego
tu tempa: adagio. W dosłownym tłumaczeniu – „spo-
kojnie idąc”. Przyjmując, że tempo 72 na skali me-
tronomu jest odpowiednikiem adagio, uzyskujemy
rytm 72 kroków na minutę. Czas trwania 2,4 min
wystarczy zatem pomnożyć przez liczbę 72 kroków,
z których każdy miałby średnią długość 65 cm. Tak
uzyskana wielkość 112 m jest zbieżna z określoną
przez Wejcherta optymalną długością ciągu czaso-
przestrzennego (Wejchert, str. 155). Tak więc, „spo-
kojnie idąc”, najlepiej odczytujemy grę różnorakich
form składających się w urbanistyczną całość.

Również w innych sztukach powiązanego czasu
i przestrzeni miara formy określana jako adagio słu-
ży również ekspozycji następujących po sobie auto-
nomicznych form. Na przykład w balecie adagio
stanowi klasyczną formę harmonijnego szeregowa-
nia i płynnej ekspozycji figur.

Ostatnią odsłonę rysunku stanowi wykres kontinu-
um kompozycyjnej harmonii (Z). Wykres ten dowo-
dzi, że prawo Zipfa jest wbudowane w mechanizmy
naszego postrzegania piękna. Dotyczy to całej do-
stępnej gołym okiem przestrzeni: od granicy rozdziel-
czości oka, aż po odległość do widnokręgu. W tej
przestrzeni znajdują się wszystkie plastyczne kompo-
zycje. Wystarczy je stamtąd – rzekłby Michał Anioł –
umiejętnie wydobyć. Zarówno formy obejmowane jed-
nym rzutem oka, jak i fenomeny plastyczne rozłożone
w czasie i przestrzeni (takie jak ulica, plac, czy mia-
sto) stanowią wycinki tego samego kontinuum, które
– jak powiedział Albert Einstein o modulorze – stano-
wi narzędzie ułatwiające dobro, a utrudniające zło.
Kontinuum to posiada sześć zakorze- nionych w fizjo-
logii stref. Najistotniejsza dla rozważań o budynku
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w przestrzeni miejskiej jest strefa zawarta między
wymiarami 14 – 224 metry. O formach harmonijnie
w niej rozmieszczonych najpewniej myślał Goethe, mó-
wiąc iż architektura jest zamrożoną muzyką. Jedno-
rodna, spójna kompozycja przestrzenna o wielkości
224 metry (np. tradycyjne miasto mieszczące się
w kole o promieniu 112 m), wywołująca estetyczny
trans – to bez wątpienia osiągnięcie dziś niedościgłe
za pomocą naszych rozkalibrowanych i subiektywnych
metod tworzenia formy miasta.

Jak dowodzi etologia (Lorenz), przebywanie w har-
monijnym środowisku życia stanowi warunek sine qua

non pozytywnego scenariusza cywilizacyjnego roz-
woju. Zanikanie obszarów naturalnej harmonii przy-
rody i zmiana sposobu życia na miejski stwarza dla
architektów szczególne zadanie: kreowanie struktur
o harmonii sztucznej, respektującej prawo Zipfa.
Bowiem to, co kiedyś było wpisane w kanony archi-
tektonicznego piękna i potrzeb estetycznych nie ode-
szło bezpowrotnie. Również dzieła współczesne
mogą kreować harmoniczny ład spójnej przestrzeni.
Zadziwiające regularności dowodzą istnienia owej
augustiańskiej miary, którą winien znać twórca ro-
biąc, co chce w miejskiej przestrzeni.
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DZIEŁO  ARCHITEKTONICZNE  W  PRZESTRZENI  LUDYCZNEJ

ARCHITECTURAL  WORK  IN  LUDIC  SPACE

Współczesne miasto potrzebuje kultury i rozrywki. Przestrzeń przemysłowa ustępuje przestrzeni ludycznej,
czego przykładem są gazometry wiedeńskie. Miasta konkurują w ofercie kulturalnej i rozrywkowej, angażu-
jąc do budowy prestiżowych obiektów gwiazdy architektury, jak zrobiło to Muzeum Guggenheima w Bilbao
zapraszając Franka Ghery’ego. Kultura i rozrywka są kreatywną siłą współczesnego miasta – tak jak to było
przed epoką przemysłową.

Słowa kluczowe: architektura, przestrzeń kulturowa, współczesne miasto

Contemporary town needs culture and entertainment. Industrial space gives place to cultural space, as it
happened in Vienna gasmeters. Cities conquer in cultural and entartainment offers, employing architecture
stars to build for them, just like Guggenheim Museum did in Bilbao hiring Frank Ghery. Culture and enterta-
inment are contemporary city’s creative force as they were before industrial era.

Keywords: architecture, culture space, contemporary city

To informacja (już nie produkcja) jest siłą napę-
dową gospodarki poprzemysłowej. Miasto ma do sie-
bie przyciągać ludzi wykształconych, o wysokich
kwalifikacjach, co stwarza zapotrzebowanie na wy-
sokiej jakości rozrywkę i dobra kultury.

Okazję do powstawania miejsc rozrywki i kultury
stanowią w szczególności tereny zajmowane dotąd
przez zakłady produkcyjne i towarzyszącą im infra-
strukturę komunikacyjną. Przestrzeń przemysłowa
miasta ustępuje miejsca przestrzeni ludycznej. Za-
miana budynków fabrycznych na muzea, czy centra
handlowe stała się już symboliczną oznaką zmierz-
chu funkcji produkcyjnych w metropoliach. Przykła-

dem takiego procesu mogą być cztery ogromne
gazometry na terenie przemysłowej wiedeńskiej
dzielnicy Simmering, o których miasto przypomniało
sobie w 1999 roku. Te ceglane kolosy o charakterze
architektonicznym, którego nie powstydziłby się bu-
dynek użyteczności publicznej w centrum miasta,
z bogatym detalem i konsekwentną stylistyką archi-
tektury końca dziewiętnastego wieku, magazyno-
wały paliwo konieczne do oświetlenia miasta funk-
cjonując do 1986 roku przez niemal dziewięćdziesiąt
lat. Do wykonania projektu przebudowy zostali za-
proszeni czterej architekci: Jean Nouvel, pracownia
Coop Himmelb(l)au, Wilhelm Holzbauer i Manfred

* Kozień-Woźniak Magdalena, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Architektury Publicznej,
Zakład Architektury Użyteczności Publicznej.
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Wehdorn. Każdy z nich miał wprowadzić nową funk-
cję do jednej z wież. W wieży A przeznaczonej dla
renomowanego budownictwa mieszkaniowego wpro-
wadzono dziewięć jednakowych, oddzielonych od
siebie elementów koła. Do wieży B dobudowano
budynek w formie płaskiej tarczy. W wieży C umiesz-
czono biura na stopniowanych z dołu do góry kon-
dygnacjach, a wieżę D zabudowano w formie gwiaz-
dy mercedesa. Cztery zbiorniki połączono pasa-
żem handlowym. Adaptację ukończono w 2001 roku.
Obecnie w zespole zwanym G-Town mieści się za-
równo sala koncertowa dla ponad trzech tysięcy
widzów, jak i biura, apartamenty, miejskie archiwum,
kina, restauracje, centrum handlowe, podziemne par-
kingi. Zespół odwiedza ponad dwanaście tysięcy lu-
dzi dziennie. Przedsięwzięcie okazało się komercyj-
nym sukcesem, co spowodowało, że wokół zaczęły
powstawać kolejne zespoły i budynki biurowe, miesz-
kalne, handlowe, a nawet hotele. Cztery dawne zbior-
niki na gaz stworzyły od nowa całą dzielnicę.

Gazometry utraciły swój surowy, przemysłowy
charakter. Jednak skala ceglanych walców o kilku-
dziesięciometrowej średnicy jest nadal imponująca.
Cztery wielkie zbiorniki i zakrzywiona tarcza przysta-
wiona do jednego z nich zwiastują ciekawy po-
czątek. Rozczarowanie nadchodzi jednak szybko.
Zaczyna się od poszukiwań wejścia. Gazometry po-
sadowione są na zielonych skarpach wyposażonych
jedynie we wjazdy do parkingów. Na podstawową
kondygnację mieszczącą przeszklone dziedzińce
zbiorników połączone pasażem dostać się więc moż-
na jedynie łącznikiem zawieszonym nad drogą, po
wejściu do znajdujących się w sąsiedztwie obiektów.
Po dotarciu do wnętrza okazuje się ono ciasne i ciem-
ne. Szklane zadaszenia dziedzińców przytłacza ma-
sywna zabudowa zbiorników. Przestrzeń po kilku la-
tach funkcjonowania przypomina raczej otoczenie
dworca kolejowego niż ekskluzywne centrum. Po-
wodem tej degradacji może być konkurencja, jaką
stworzyła otaczająca zespół zabudowa, która powsta-

ła na fali jego popularności. Mogła ona być też oczy-
wistym następstwem błędu, jakim z założenia było
stworzenie zamkniętego, zorientowanego tylko na
wnętrze i nieelastycznego układu.

Gazometry są też przykładem zerwania współcze-
snego miasta z typowym modelem, w którym super-
struktura była prywatna, a publiczne były przestrze-
nie zewnętrzne. Tradycyjna przestrzeń publiczna
stanowiła centrum miasta, jego „obszar kulturowy”,
ulice ze sklepami, place z różnymi wydarzeniami.  Dla
mieszkańca przestrzeń ta traktowana była jak sfera
wolności, gdzie mógł czuć się swobodnie. Zjawisko
przestrzeni publiczno-prywatnej – takiej jak w wie-
deńskich gazometrach pozbawione jest tego atrybu-
tu wolności. Tu przestrzeń prywatna  „użyczana” jest
tylko przestrzeni publicznej.Tu rządzą ścisłe reguły
i ograniczenia, którym należy się podporządkować.
Nie powoduje więc rozszerzenia publicznie dostęp-
nych obszarów miasta, ale przeciwnie komercjaliza-
cję prawdziwych przestrzeni publicznych.

 Zapotrzebowanie na przestrzeń ludyczną do-
prowadza do tego, że miasta zaczynają konkurować
jakością oferty kulturalnej i rozrywkowej, która ma
przyciągać nowych mieszkańców. Jedną z metod ry-
walizacji jest zapraszanie sławnych architektów do
realizacji prestiżowych obiektów. Architekci ci odgry-
wają w masowej kulturze rolę gwiazd – mają przycią-
gać publiczność. Mają też dać gwarancję realizacji
wybitnego i oryginalnego dzieła architektonicznego,
które opisywane i dyskutowane stanie się w końcu
symbolem miejsca, niekiedy miasta czy kraju. Nikt
nie słyszał przecież o przemysłowym mieście Bilbao
zanim nie powstało Muzeum Guggenheima. Przez
ostanie kilkanaście lat miasto to chyliło się ku upad-
kowi. Zainwestowano więc ogromny kapitał, aby prze-
mienić Bilbao w nowoczesne miasto.  Miliardy euro
kosztowały plany budowy lotniska, portu, mostów
oraz linii kolejowych. Na początku lat 90. rząd baskij-
ski rozpoczął współpracę z Fundacją Guggenheima,
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Gazometry wiedeńskie, wieża B – rozbudowa Coop Himmelblau, fot. aut.
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której efektem był nowy oddział nowojorskiego mu-
zeum. Dla realizacji idei mającej kosztować ponad
sto milionów euro sprowadzono gwiazdę architektu-
ry – Franka Gehry’ego. Architekt, operując falujący-
mi powierzchniami  stworzył ogromną budowlę,
wyglądającą jakby była owinięta folią aluminiową.
Gładkie, ciągłe formy w stali i wapieniu płyną w kie-
runku centralnego punktu, aby wylać się kwiatowy-
mi płatkami. Rezultatem jest rodzaj dwuznacznej ar-
chitektury, złożonej w sobie inaczej niż szklane pudło
określające modernistyczny sposób widzenia prze-
źroczystości. Są tu refleksy refleksów, samopodo-
bieństwo kryształów, szklane fasady, z przecięciami
tworzącymi wirtualny obraz, który roztrzaskuje się na
warstwowe fragmenty. Widoki są częściowo osłonię-
te ścianami światła, prowadzącymi wzrok ku ram-
pom i dachowym tarasom, które z kolei przekazują
go krajobrazowi. Ten obraz sprawia wrażenie, że
zaraz się poruszy i spłynie niczym statek do rzeki,
która również została włączona w projekt założenia.
Muzeum nie próbuje dominować nad przemysłową
zabudową miasta, a idealnie się w nią wkompo-
nowuje. Z jednej strony budowla opada do rzeki,
16 metrów poniżej poziomu ulicy, a z drugiej wycho-
dzi na główną ulicę miasta. Muzeum Guggenheima

sprawiło, że Bilbao zmieniło się nie do poznania.
Tylko w ciągu pierwszego roku funkcjonowania przy-
czyniło się do powstania 3,8 tysięcy nowych miejsc
pracy. Bezrobocie spadło z 28 proc. do poziomu
poniżej 8 proc. Ilość międzynarodowych turystów
w Kraju Basków wzrosła o 2 mln rocznie. Turyści
przybywają nie tylko na wystawy, a przede wszyst-
kim po to, by obejrzeć cud architektury stworzony
prze Gehry’ego – takiej budowli nie ma nigdzie na
świecie. Następstwa gospodarcze budowy Muzeum
Guggenheima określono mianem „Efektu Bilbao” –
błyskawicznego ożywienia ekonomicznego będące-
go wynikiem inwestycji kulturalnej.

Należy zatem zgodzić się z socjologami, którzy
w kulturze i rozrywce widzą kreatywną siłę współ-
czesnego miasta. Można uznać to za powrót do źró-
deł miejskości, do okresu sprzed epoki industrialnej,
która pokryła miasto dymem z kominów fabrycznych
i ogłuszyła hukiem maszyn, które przez jakiś czas były
elementem kultury, inspirując w swoim czasie futury-
stów zafascynowanych tą potęgą przemysłu [1], jak
twierdzą Bohdan Jałowiecki i Marek S. Szczepański.
Do czasów, gdy w miastach powstawały uniwersyte-
ty, rozwijała się nauka, budowano katedry, tworzono
arcydzieła malarstwa i inne dobra kultury.

PRZYPIS

1 [1] B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń
w perspektywie socjologicznej, WN Scholar, Warszawa 2006,
str. 417.
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IMPERFECT DECOMPOSITION, DECOMPOSITION OF THE PAST

Tekst dotyczy dekompozycji kwartału miejskiego na przykładach projektów  Bio-Centrum Peter Eisenman
z 1987 oraz Cardiff Bay Opera House  Zahy Hadid. Oraz dekompzycji przeszłości na przykładzie projektu
Wissenschaftzentrum Berlin Jamesa Stirlinga.

Słowa kluczowe: architektura, dekompozycja, kwartał zabudowy

The text refers to decomposition of quarter building on the examples of Bio-Centrum (Peter Eisenman, 1987)
and Cardiff Bay Opera House of Zaha Hadid. And decomposition of the past on example of James Stirling
Wissenschaftzentrum Berlin.

Keywords: architecture, decomposition, quarter building

Początki nowoczesnej myśli architektonicznej to
bez wątpienia upraszczanie form; bezkompromiso-
we tak, jak to tylko było możliwe. Wcześniej pretekst
geometryczny ogłosił jako teorię Paul Cezanne: ota-
czający Świat, który zamieniał w sztukę, malarz wi-
dział podług walca, kuli i stożka. Le Corbusier, po-
czątek współczesności architektury odkrył w swojej
wyobraźni, w Świecie, gdzie sześciany, stożki, kule,
cylindry i ostrosłupy objawiły się jako pierwotne (i)
najpiękniejsze formy. Są architekci pamiętający te
słowa. Adof Loos, nie bez mozołu, zapoczątkował
zdzieranie dekoracji z budynków. Ludwig Hilberse-
imer, dekomponując miejską zabudowę kwartałową
tworzy wizję, która spowodowała nieprzewidywalne
dramatyczne konsekwencje w budowie przestrzeni
miasta. W projekcie Hochhausstadt (1924) wizja ry-
gorystycznej kompozycji z równo poukładanych,
gładkich prostopadłościennych budowli, doczekała

się fragmentarycznych realizacji kilkadziesiąt lat póź-
niej. Za model architektury idealnej prostoty można
uznać na przykład budynki Miesa van der Rohe
i Philipa Johnsona, z amerykańskim “pudełkiem” Se-
agram Building w Nowym Jorku (1954–1958). I mimo
toczącego się nurtu “tendencji minimalistycznych”
w architekturze, którego początków ideologicznych
upatrywać mozna w miesowskim haśle, już sloga-
nie, to pragnienie zmian i oryginalności Robert Ven-
turi zawarł w parafrazie tej myśli: więcej nie znaczy
mniej [1],  co może brzmieć oryginalnie tylko w kon-
tekście dziejów architektury.

Kompozycja niedoskonała. Dekompozycja „blo-
ku modernistycznego”, dekompozycja kwartału miej-
skiego.

Znana jest pisana idea Bio-Centrum (Peter Eisen-
man, 1987) zaprojektowanego dla pomieszczenia

* Kozłowski Tomasz , dr inż. arch., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Architektury Mieszkaniowej.
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laboratoriów badawczych rozbudowanego Uni-
wersytetu Goethego we Frankfurcie nad Menem [2].
Najpierw są to założenia przestrzenne wynikają-
ce z analizy programu budynku dla realizacji celów
naukowych i edukacyjnych, i wymagania miejsca:
współdziałanie między funkcjonalnymi obszarami,
możliwość zmian dla prognozowanego rozwoju,
i ochrona terenów zielonych. Podkopując te klasycz-
ne architektoniczne hierarchie potrzebne było rozłoże-
nie tradycyjnej autonomii dyscypliny architektury. Za-
cieranie interdyscyplinarnych granic pozwoliło na
zbadanie innych formalnych opcji, które mogą istnieć
między biologią i architekturą. – pisał architekt. Dalej
wyjaśnia, że ponieważ biologia dzisiaj przemieszcza
tradycje nauki, więc architektura Bio-Centrum prze-
mieszcza tradycje architektury. Kiedy rolą architektu-
ry zazwyczaj jest przystosowywanie i reprezentowa-
nie funkcji, ten projekt po prostu zakomodował meto-
dy, które przynoszą badania procesów biologicznych.
I naprawdę można by powiedzieć, że ta architektura
jest wyprodukowana przez owe procesy.

(…) Równocześnie odeszliśmy od tradycyjnej re-
prezentacji architektury i euklidesowej geometrii, na
której dyscyplina jest oparta na korzyść geometrii frac-
tali. To co odkryliśmy: to podobieństwo między pro-
cesami geometrii fractali i geometrii procesów DNA.
To podobieństwo wysnuło analogię między architek-
tonicznymi i biologicznymi procesami. Analogia uczy-
niła możliwym projekt, który nie jest ani po prostu
architektoniczny ani po prostu biologiczny, lecz za-
wieszony między nimi. (…) Projekt form jest rezul-
tatem działania trzech najbardziej podstawowych
procesów, w których DNA buduje białka (replika,
transkrypcja i przeniesienie) na geometrycznych
figurach, które biolodzy używają, by wyjaśnić te pro-
cesy przez użycie czterech geometrycznych figur,
każdego z określonym koloru, który symbolizuje kod
DNA [3].

Ważne w projekcie kolory elementów budynków
także mają swoje „biologiczne” uzasadnienie.

Niestety to ideologiczne uzasadnienie, zapewne
ważne dla dobrego samopoczucia architekta i służą-
ce przekonaniu inwestora pozostaje tajemnicą, jak
w wielu innych projektach i budowlach, dla widza
i użytkownika. Potwierdza to tezę, że: architektura,
może bardziej niż inne sztuki, potrzebuje – uzasad-
nienia, teorii, idei czy ideologii usprawiedliwiających
poczynania twórcy we własnych oczach i w oczach
publiczności [4].

To, co jest widoczne na makiecie przywodzi
na myśl standardową kompozycję modernistyczną
znaną z wielu uformowań budynków użyteczności
publicznej i z architektury mieszkaniowej. Jest to ze-
spół pięciu równych i równoległych bloków kilkukon-
dygnacyjnych – tu stosownie do tendencji archi-
tektonicznych chwili, zdekomponowanych. Metoda
dekompozycji jest nieskomplikowana: są to więc bryły
rozcięte, niedokończone, przesunięte. Dla toku ni-
niejszego wywodu ważne jest podobieństwo zespo-
łu laboratoriów do części miasta, do układu urbani-
stycznego. Dekompozycja dotyka budynków i całości
założenia. Łatwo też tu wyobrazić sobie formę de-
komponowanego pierwowzoru.

Dekompozycje tradycji kwartału miejskiego pre-
zentuje Opera w Cardiff – Cardiff Bay Opera House
zaprojektowana przez Zahę Hadid (1994–1996) [5].

Autorce wielu ekspresjonistycznych zamierzeń
przyszło wypełnić przestrzeń wolnego miejsca w mieś-
cie, w tradycyjnym historycznym otoczeniu innych
kwartałów o wyrównanych gabarytach zabudowy,
także w pobliżu historyzującej bryły kościoła, a nade
wszystko w wynikających z miejsca warunkach ry-
gorów konserwatorskich. Miejsce wyróżniało się po-
łożeniem w pobliżu lustra wody zatoki.

Projekt pokazuje rozerwany kwartał miejski, otwar-
ty ku zatoce, i wypełniony bryłą z salą opery. Widz
oglądający budynek w czasie podróży wokół nie do-
myśla się zawartości wnętrza; zaglądając przez otwar-
ty bok widzi jednak jedynie spokojną architekturę
o jednorodnym detalu architektonicznym całości za-
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łożenia. Daleko tu do ekstatycznych tendencji zna-
nych z architektury Zahy Hadid.

Dekompozycja przeszłości. Wissenschaftzentrum
Berlin

O ile Zaha Hadid, zadeklarowana dekonstruk-
cjonistka, swoje dekompozycje czyni z nastawienia
skrajnie awangardowego, nawet w takim miejscu jak
opisane powyżej, to w Wissenschaftzentrum Berlin
Jamesa Stirlinga (1983) można określić jako – de-
kompozycję przeszłości. Cechy architektury moder-
nistycznej zostały tu zdominowane wpływem tzw.
postmodernizmu, lecz Paulhans Peters umieszcza to
dzieło wśród dzieł Architektur der Dekomposition. Nie
należy o to jednak toczyć sporów: należy oddzielić
formę budynków od układu całości. A być może trze-
ba zakwalifikować rzecz do obu nurtów.

Projekt wyłoniono drogą konkursu. Centrum na-
ukowe miało pomieścić trzy instytuty: ekonomii, so-
cjologii i ekologii, w osobnych budynkach, ulokowa-
nych w sąsiedztwie istniejącej, historycznej budowli.

Nowe budynki zaprojektowano na planach odwołu-
jących się do jakichś historycznych pierwowzorów,
i symetrycznie; to ostatnie autor uzasadnia nieprze-
konującymi uzasadnieniami użytkowymi [6]. Układ
całości dostosowano do kierunków ulic, wytwarza-
jąc przestrzeń wewnętrzną, którą wypełnia taniec brył
budynków. Ich symetryczno-historyczna forma mo-
głaby domagać się innego ułożenia, respektującego
dyktat kąta prostego. Zbudowana kompozycja może
sprawiać wrażenie narastania budowli w czasie albo
odbudowy na starych fundamentach odnalezionych
tu z przeszłości, albo nasuwać jeszcze inne interpre-
tacje. Może być także odczytywana jako – architek-
tura dekompozycji, zbudowana w roku 1983.

Tak więc cztery różne komponenty nowej części
budowli określają indywidualność i oryginalność for-
my; dwa elementy stanowią o ich wspólnocie: kolor
farby i układ barw na elewacjach i kształt obramo-
wań okiennych. Projekt konkursowy przewidywał
możliwość rozbudowy zespołu centrum i istnienie
jeszcze jednej bryły; co nie zostało zrealizowane.

PRZYPISY

[1] M. Misiągiewicz, O prezentacji idei architektronicznej,
Kraków 1999, s. 46.
[2] P. Eisenman, Recent Works, [w:] Deconstruction II, An
„Architectural Design” Profil, London 1994, s. 44-62; Bio-
Centrum, Frankfurt-am-Main, s. 44–50.
[3] P. Eisenman, op cit., s. 44.
[4] D. Kozłowski, Skąd dziś wziąć nowy tekst? – albo pretek-
sty racjonalne i poetyckie, Pretekst 2004  nr 1, s. 4.
W innym wypadku, jak to pisze Umberto Eco w „Głosach do
Imienia Róży”: zanim przystąpi się do opowiadania, trze-
ba skonstruować sobie Świat urządzony w możliwie naj-

drobniejszych szczegółach; tak stworzony Świat sam dyktu-
je dalszy ciąg opowiadania. […] Próby budowania świa-
tów realnych bądź mitycznych – „dyktujących dalszy ciąg
opowiadania” – w dziejach architektury spotykamy wielo-
krotnie.
[5] Zaha Hadid, The Complet Buildings and Projects, Essay
by Aaron Belsky, New York 1998; s. 118–123. Także: Zaha
Hadid 1983–1995, [w:] El Croquis 2000, s. 220–231.
[6] P. Peters, Extreme Tendenzen – Die Architektur der acht-
ziger Jahre: Reduktion, Dekonstruktion, Dekomposition, Post-
moderne, Baumeister, 1988 nr 5, Wissenschaftzentrum Ber-
lin, s. 50, wyjaśnienie z James Stirling, Bauen und Projekte
1950–1983, Stuttgart 1984.
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NOWE  W  STARYM  –  CENTRA  HANDLOWE  W  RYBNIKU

NEW  IN  OLD  –  SHOPPING  CENTRES  IN  RYBNIK

Przykłady Niemiec i Francji pokazują, że sposobem na ożywienie centrum miasta jest wprowadzenie tam
centrów handlowych nowej generacji. Polskie miasta także decydują się na takie rozwiązania.

Jednym z takich miast jest Rybnik, gdzie w ścisłym centrum miasta, w historycznej tkance powstały,
niemal równocześnie, dwa współczesne centra handlowo-usługowo-rozrywkowe: Plaza i Focus.

Słowa kluczowe: Rybnik, centrum handlowe, centrum miasta, przekształcenie

French and german examples show that implementation to the city centre the shopping centres of new
generation is the way of city centre liveliness. Polish cities also decide on such solutions. One of these towns
is Rybnik, where Plaza Rybnik and Focus Park were constructed close to the city historical centre almost at
the same time.

Keywords: Rybnik, shopping centre, city center, conversion

Firmitas, utilitas, venustas – trwałość, użyteczność,
piękno [1] – ponadczasowość witruwiańskiej triady
po dziś dzień określa zasady tworzenia dzieła archi-
tektonicznego. „Tworzenia”, czyli projektowania, bu-
dowy, ale także przekształcania, czyli ponownego
użytkowania istniejących obiektów poprzez różnorod-
ne ingerencje w ich strukturę przestrzenno-architek-
toniczną [2].

W ogólnym nurcie działań przekształceniowych
zarysowują się dwa trendy. Pierwszy, polegający na
nowym wykorzystaniu starego budynku poprzez nie-
wielką bądź znaczną zmianę jego treści architekto-
niczno-przestrzennej. Drugi, związany z odnową wy-
branych obszarów w celu całkowitej zmiany funkcji

budynku(-ów) i terenu. Ten drugi nurt jest szczegól-
nie aktualny na terenie dawnych aglomeracji i miast
przemysłowych, gdzie dawne tereny przemysłowe
znajdują się w centrach miast, w bezpośrednim są-
siedztwie terenów mieszkaniowych, rekreacyjnych,
dworców kolejowych, itp. Taka lokalizacja stwarza
doskonałe warunki do rewitalizacji tych terenów, ale
też ogromne problemy. Zmiana sposobu użytko-
wania budynku przemysłowego wiąże się bowiem
z potrzebą regeneracji otoczenia, bez którego to dzia-
łania nie sposób wyobrazić sobie satysfakcjonujące-
go i efektywnego ekonomicznie rozwiązania tego
problemu. Z jednej strony istnieje potrzeba związku
z przeszłością poprzez zachowanie i „ożywianie” sta-

* Kuc-Słuszniak Beata, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego
i Sztuk Pięknych.
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Rybnik: 1. Rynek / Market place    2. Plac Wolności / Wolności Square    3. Plaza – wejście główne / Plaza – main entrance
4. Plaza – parking wielopoziomowy / Plaza – multi-story car park   5. Focus Park – wejście główne / Focus Park – main
entrance   6. Focus Park – widok od strony Placu Wolności / Focus Park – view from Wolności Square (zdjęcia autora /
photos by author)



395

rych budynków, z drugiej zaś wyburzanie istnieją-
cych obiektów i zastępowanie ich nową kubaturą
wymuszane jest rozwojem nowoczesnej architektury
i nowymi parametrami techniczno-technologicznymi,
a także względami ekonomicznymi.

Według U. Eco architektura podlega szybkiemu
starzeniu się i wymianie znaczeń, jednak nasze czasy
są nie tylko czasami zapominania, lecz również przy-
pomnień [3]. Wobec wzorów przeszłości Eco wy-
różnia trzy postawy: akceptacji, odrzucenia i rein-
terpretacji. Zakres ingerencji, przejawiający się
w ilościowym stosunku starej i nowej substancji ma-
terialnej budynku, uwarunkowany jest między inny-
mi: rangą obiektu, otoczeniem, w którym powstał
i emocjom, jakie wywołuje w społeczeństwie. Wszel-
kie ingerencje w strukturę starego budynku zawsze
wywoływały wiele kontrowersji i miały swoich zwo-
lenników i przeciwników. Stare budynki, nie tylko
zabytkowe, ale także te, które z biegiem czasu na-
brały wartości historyczno-kulturowych, wrosły w ota-
czający je krajobraz i stały się symbolami identyfi-
kacji miejsca. Wartości estetyczne ich formy oraz
emocje, jakie przez lata istnienia budynku nawarstwia-
ły się w społeczeństwie sprawiają, że sposób użyt-
kowania budynku nabiera mniejszego znaczenia –
na ogół wpierw budynek dostrzegamy, a dopiero
później, jeśli w ogóle zadajemy pytanie, co się w nim
mieści [4]. W związku z tym przekształcenie w wy-
niku, którego nie następuje zmiana w układzie kon-
strukcyjnym i kształtowaniu formy, a jedynie wprowa-
dza się nowe funkcje zazwyczaj nie budzi większych
zastrzeżeń. Jednak, aby nowy sposób użytkowania
był efektywny, a stary budynek miał szansę stać się
także symbolem jakości miejsca, najczęściej koniecz-
ne są bardziej radykalne ingerencje. Ponadto brak
oryginalnych materiałów budowlanych oraz rzemieśl-
ników mogących wykonać niektóre detale, a także
wymagania dotyczące warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki sprawiają, że trans-
formacje obiektów muszą mieć charakter ewolucyj-

ny. Tym samym w wielu wypadkach muszą pozosta-
wać w kontraście do istniejącej, często zabytkowej
zabudowy, aby przekształcenie przesadnie history-
zujące nie miało charakteru kiczu.

Obecnie ożywianie opuszczonych i zdegradowa-
nych, fizycznie i moralnie, fragmentów przestrzeni
miejskiej musi być dodatkowo inwestycją opłacalną,
obliczoną na precyzyjnie wyznaczony okres zwrotu
poniesionych kosztów [5].

Przykłady krajów Europy Zachodniej, a zwłasz-
cza Francji i Niemiec pokazują dążenie do rewita-
lizacji centrum miasta poprzez przyciąganie tam
inwestycji o charakterze handlowo-usługowo-rozryw-
kowym, w odróżnieniu od lat 70., 80. czy 90. XX wie-
ku, kiedy to obiekty handlowe, poprzedniej genera-
cji budowano na peryferiach miast. Coraz częściej
także w naszym kraju w proces rewitalizacji prze-
strzeni miejskiej wpisuje się budowa centrów han-
dlowych nowej generacji. Sytuacja ta dotyczy nie
tylko dużych miast, ale także tych mniejszych, które
przeżywają prawdziwą inwazję obiektów handlowych
różnego rodzaju: od dyskontów poprzez hipermar-
kety aż do nowoczesnych galerii handlowych. Te
ostatnie stają się nowym wyzwaniem zarówno dla
inwestorów, jak i projektantów. Wpisane są w polity-
kę rozwoju miast oraz proces budowania ich konku-
rencyjności stają się niejednokrotnie obiektem o po-
nadlokalnej atrakcyjności. W niektórych przypadkach
stanowią przełom w podejściu do rozwiązań archi-
tektoniczno-urbanistycznych budynków o funkcji han-
dlowej, jak np. Manufaktura czy Stary Browar.

Nowoczesne obiekty handlowe powstają w cen-
trach miast, na terenach wolnych, wcześniej nieza-
budowanych, ale w otoczeniu zabudowy historycz-
nej bądź takiej, która poprzez wielowiekowe istnienie
wpisała się w dane miejsce i stała się elementem
identyfikującym daną przestrzeń. Innym rozwiązaniem
jest przekształcanie na centra handlowe nieużytko-
wanych budynków i terenów zazwyczaj po dawnym
przemyśle. W zależności od lokalizacji, wartości za-
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bytkowych, liczby i stanu technicznego istniejących
budynków oraz stopnia dewastacji terenu, a głównie
względów ekonomicznych można w następującym
skrócie przytoczyć występujące działania:

– obiekt zabytkowy z nowymi wtrętami [6] – dzia-
łanie polegające na zachowaniu zewnętrznej skoru-
py obiektu i wprowadzenie do wnętrza funkcji han-
dlowo-usługowej, np. Wielki Młyn czy Hala Targowa
w Gdańsku,

– równowaga substancji starej i nowej [7] – gdzie
wyburzeniu ulegają budynki lub ich fragmenty o ma-
łej wartości historycznej lub złym stanie technicz-
nym. Kompozycja i forma nowo powstałego obiektu
to połączenie istniejących i nowatorskich rozwiązań
w jedno architektoniczno-urbanistyczne założenie,
np. Manufaktura w Łodzi, Stary Browar w Poznaniu,

– nowy obiekt z akcentem zaadoptowanego relik-
tu [8] – można uznać za najczęstszy przykład dzia-
łań przekształceniowych dawnych budynków na funk-
cje handlowe. Stare budynki zostają wyburzone, co
w przypadku liczenia kosztów jest działaniem wy-
godnym i korzystnym z punktu widzenia inwestora.
O tym, że teren, na którym powstaje nowy obiekt
służył innym celom i wyglądał inaczej świadczy wła-
śnie pozostawiony relikt, często dominanta, np. daw-
ny szyb kopalniany, komin, element zabytkowej ma-
szyny czy też pojedynczy obiekt lub jego część, np.
Silesia City Center w Katowicach, Platan w Zabrzu,
Focus Park w Rybniku.

Współczesny transfer lokalizacji centrów handlo-
wych z peryferii miast do strefy śródmiejskiej powo-
duje prawdziwy boom w inwestycjach handlowych
także w miastach, w których liczba mieszkańców nie
przekracza 200 tysięcy. Tylko w samym Rybniku [9],
zaledwie w półrocznym odstępie, powstały dwa wie-
lofunkcyjne centra handlowe: Plaza Rybnik oraz Fo-
cus Park. Oba obiekty wolno stojące, zlokalizowane
w ścisłym centrum miasta, w niewielkiej odległości
od siebie.

Pierwsza powstała Plaza, na niezabudowanym,
zdegradowanym terenie, użytkowanym pierwotnie
jako baza autobusowa, a następnie jako płatny par-
king naziemny. Kompleks zajął zróżnicowany pod
względem otoczenia kwartał miejski pomiędzy ulica-
mi Raciborską, Dworcową oraz nabrzeżem rzeki Na-
cyny. Wzdłuż prowadzącej od strony rybnickiego
rynku ulicy Raciborskiej kompleks sąsiaduje z nie-
wysoką zabudową kamieniczek mieszkalnych po-
wstałych z początkiem XX wieku, które nie przedsta-
wiają wielkiej wartości historycznej. Od ulicy Dworek
sąsiedztwo stanowią 11-kondygnacyjne punktowce
mieszkalne z lat 70. XX wieku. Od strony północnej,
pomiędzy rzeką Nacyną a ulicą Dworek rozciąga się
niska zabudowa jednorodzinna, a nabrzeże Nacyny
to teren zielony. Bliskość rynku (il. 1) i różnorodny
kontekst otaczającej przestrzeni stanowiły wyzwa-
nie projektowe zwłaszcza w odniesieniu skali cen-
trum handlowego do wysokości 2–3 kondygnacyj-
nych kamieniczek i 10-piętrowego blokowiska. Pod
względem funkcjonalnym obiekt składa się z dwóch
wydzielonych części o odmiennym użytkowaniu: czę-
ści handlowo-usługowo-rozrywkowej oraz wielopo-
ziomowego parkingu. Od strony formalnej obiekt sta-
nowi kompozycję brył, które charakterem i klimatem
elewacji starają się dostosować do skali poszczegól-
nych ulic [10].

Część wejściowa jest najniższa i wysokością nie
odbiega od otoczenia. Wejście do kompleksu flan-
kują dwie przenikające się kamienne ściany, których
pionowe krawędzie utrzymują linię zabudowy ulicy
Raciborskiej, natomiast ich płaszczyzny, odchylone
ku wejściu, wyznaczają trójkątny plac wejściowy, two-
rzący w przestrzeni ulicy niezbędne przedpole dla
kompleksu [11] (il. 3). Pomimo tych zabiegów trud-
no oprzeć się wrażeniu, że obiekt „rozpycha się” na
tej małomiasteczkowej ulicy. Materiały elewacyjne
użyte do „oprawy graficznej” strefy wejściowej to płyty
kamienne w kolorze zielonym i ceglastym na piono-
wych ścianach oraz w wystającej nad parterem czę-
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ści środkowej blacha stalowa trawiona w kolorze
miedziano-złotym.

Wzdłuż ulicy Dworek, w sąsiedztwie wieloro-
dzinnej, wysokiej zabudowy, usytuowany został czte-
ropoziomowy parking. Jego bryła została ciekawie
i elegancko ukształtowana, na pierwszy „rzut oka”
nie kojarzy się ze swoją funkcją. Potężny betonowy
walec z regularną, spiralną perforacją, akcentujący
narożnik całego kompleksu, kryje w sobie pochylnie
łączące wszystkie poziomy parkingu. Fasadę parkin-
gu, o pasmowym układzie betonowych balustrad,
przecinają wiązki pnączy biegnących po smukłych,
strzelistych kratach [12] (il. 4). Bryła multikina pokry-
ta jest srebrzystymi blaszanymi panelami o kratowym
podziale. Pomimo iż każda z elewacji wygląda ina-
czej w całości udało się wykreować ciekawy obiekt
w dawnej, nijakiej przestrzeni.

Centrum handlowe Focus powstało w kwartale
ulic: Zamkowej, Rynkowej, 3 Maja i B. Chrobrego,
na terenie dawnego, dziewiętnastowiecznego browa-
ru, którego teren sąsiaduje bezpośrednio z rybnic-
kim Rynkiem (il. 1) i Placem Wolności (il. 2), dwoma
najważniejszymi elementami przestrzeni publicznej
w mieście. Ze względu na podobieństwo pierwotnej
funkcji, wielu mieszkańców miało nadzieję, że nowe
centrum handlowe bazując na elementach historycz-
nej architektury przemysłowej, będzie przypominać
Stary Browar w Poznaniu. Jednak zły stan technicz-
ny substancji budowlanej był podstawą decyzji o wy-
burzeniu większości obiektów. Pozostawiono tylko
komin, w efekcie końcowym skrócony do połowy
wysokości (il. 6) oraz wkomponowano w nowy obiekt
budynek dawnej słodowni. Takie podejście stano-
wiło rozwiązanie kompromisowe pomiędzy tań-
szym i mniej czasochłonnym cyklem budowy na
„oczyszczonym” z budynków terenie, a zdecydowa-
nie droższym i wydłużonym w czasie rozwiązaniem
„wciągnięcia” istniejących kubatur w nowy obiekt
handlowy. Prestiżowa lokalizacja wymusiła dostoso-

wanie nowego obiektu do już istniejących warun-
ków historycznego otoczenia. Z pewnością nie były
to warunki łatwe. Wysokość otaczającej zabudowy
to dwie lub trzy kondygnacje niewielkich kamieni-
czek zwieńczonych wysokim dachem powodowała
konflikt interesów pomiędzy dążeniem do jak najbar-
dziej intensywnego zabudowania drogiej działki a po-
trzebą dostosowania nowego obiektu do skali i cha-
rakteru otoczenia. Dodatkowo lokalizacja przy
ruchliwej, prowadzącej przez centrum miasta ulicy
oraz dwóch ważnych placach komplikowała roz-
wiązania dojazdu do parkingu oraz dostaw towaru.
I chociaż kontrowersyjne jest usytuowanie wjazdu na
parking od strony głównego placu w mieście to ogra-
niczenia komunikacyjne takie jak jednokierunkowość,
wzmożony ruch czy też zamknięcie dla ruchu samo-
chodowego właściwie wymusiły rozwiązania komu-
nikacyjne. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że układ
przestrzenny całej inwestycji rozwiązany został z za-
chowaniem istniejących głównych kierunków dojść,
dojazdów i osi widokowych, a kształtowanie rzutu
w wielu fragmentach powiela zabudowę dawnego
browaru w pełni uzasadnione wydają się przyjęte roz-
wiązania. Dostosowanie skali obiektu do niewy-
sokiego otoczenia uzyskano poprzez horyzontalny
podział ściany zewnętrznej. Do wysokości 17 m wy-
znacza ona gabaryt otoczenia a wyższe kondygna-
cje do wysokości 24 m cofnięte są w głąb budynku
(il. 5, 6). „Niższe” elewacje kształtowane są poprzez
wertykalną artykulację nawiązującą do historyczne-
go podziału na niewielkie kamieniczki. Dominują-
cym materiałem okładzinowym jest cegła klinkie-
rowa, przez co obiekt nawiązuje do architektury
przemysłowej przełomu XIX i XX wieku. Cofniętym,
„wyższym” elewacjom nadano lżejszy wyraz po-
przez zastosowanie żaluzji z lustrzaną okleiną [13].
W elewacjach zastosowano również liczne prze-
szklenia, przez co będąc wewnątrz centrum handlo-
wego ma się wrażenie bycia również w centrum
miasta.
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Pełna symbioza obiektu nowego centrum handlo-
wego z dawną przestrzenią miejską ma szansę udać
się w przypadku harmonijnego łączenia starej sub-
stancji budowlanej bądź jej elementów z nowocze-
snymi rozwiązaniami architektonicznymi. W Rybni-
ku, mimo czysto komercyjnego charakteru nowych
obiektów, widać dążenie projektantów do poszuki-
wania kontekstu miejsca. Zasada ta dotyczy zarów-
no Plazy, która powstała na wolnym terenie, jednak
w otoczeniu istniejącej zabudowy, która „wrosła”
w charakter miejsca pomimo braku wartości histo-
rycznych, jak i Focusa, gdzie historyczny zakład prze-
mysłowy przestał być traktowany jako nietykalny
obiekt sztuki, lecz przede wszystkim jako produkt
systemu społeczno-ekonomicznego. Należy dodać,
że obydwa obiekty stały się odpowiedzią na potrze-
by mieszkańców nie tylko Rybnika, ale całej 670-ty-
sięcznej aglomeracji, gdzie do 2005 r. nie było więk-
szych kompleksów handlowych. Usytuowane po
przeciwnych stronach rynku nowe centra handlowe
w naturalny sposób stały się generatorem napływu
ludzi do śródmieścia i ożywienia lokalnego handlu
i usług wokół rynku. Imprezy kultury masowej, które
coraz częściej odbywają się w centrach handlowych,
w Rybniku przenoszone są na rynek (poniekąd ze
względu na powierzchnię użytkową nowych obiek-
tów). Także lokalni kupcy obserwują zwiększony ruch
w swoich sklepikach. Nowe centra przyciągają nie
tylko mieszkańców aglomeracji rybnickiej, ale także
okolicznych miast i pobliskich Czech, z którymi Ryb-
nik od zawsze miał bliskie kontakty handlowe. W przy-
padku Rybnika nie można więc mówić o destrukcyj-

nej roli centrów handlowych na centrum miasta.
Czy można zatem mówić, że współczesne cen-

trum handlowe, będące wytworem globalizacji i ko-
mercjalizacji oraz tendencji do materialistycznego
podejścia do życia jest dziełem architektonicznym?

Z perspektywy czasu ocenią to zapewne następ-
ne pokolenia, biorąc jednak pod uwagę fakt, że Pla-
za i Focus w Rybniku, mimo iż powstały jako wyzwa-
nie na lokalne potrzeby i realia gospodarcze
określonego czasu i miejsca zdaniem autora stały
się nową jakością zastanego środowiska przestrzen-
nego, która dostarcza również informacji o zmianach
zachodzących w społeczeństwie. Istniejąca zabu-
dowa wpływa, bowiem ściśle na utożsamianie się
jednostki z otoczeniem i ogółem. Harmonijne współ-
istnienie nowych centrów handlowo-usługowo-roz-
rywkowych z zastaną substancją budowlaną poz-
wala na umiejętne kształtowanie przestrzeni zdomi-
nowanej bezwzględnymi zasadami gry ekonomicz-
nej, ale także poprawnych relacji międzyludzkich.
W Rybniku, za sprawą kontrowersyjnych początko-
wo realizacji centrów handlowych, udało się osiągnąć
to, co jest bolączką większości miast – przywrócić
życie w centrum miasta, satysfakcjonując przy tym
zarówno inwestorów jak i użytkowników. Rozpatru-
jąc, zatem dzieło architektoniczne w kategoriach
obiektu, który odpowiada zamierzonej funkcji, wy-
maganiom technicznym, ekonomicznym i estetycz-
nym, a przede wszystkim dążeniom i oczekiwaniom
użytkowników jego przestrzeni to centra handlowe
w Rybniku z pewnością można zaliczyć do tej ka-
tegorii.

PRZYPISY

[1] Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, 1956, s.16.
[2] Analiza współczesnych ingerencji w istniejący stary bu-
dynek potwierdza współwystępowanie i nakładanie się dzia-
łań określonych występującymi w języku polskim pojęcia-
mi, np. adaptacja, modernizacja, konserwacja, restauracja,

rewaloryzacja, itd. W języku angielskim istnieje także sporo
pojęć dotyczących ingerencji w stare budynki: conserva-
tion, preservation, restauration, renovation, rehabilitation,
remodeling, retrofitting, extended use, adaptive re-use, re-
furbishment i podobnie jak w języku polskim nie wszystkie
trafnie określają zakres działań. Studia literatury zagranicz-
nej wykazują, że najczęściej używanym pojęciem dla ogól-
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nego przedstawienia ingerencji w istniejący obiekt jest
w języku angielskim conversion, a w języku francuskim re-
conversion czyli przystosowanie (przekształcenie). W języ-
ku polskim istnieje także termin rekonwersja, który oznacza
całkowitą zmianę funkcji budynku i terenu;
    B. Kuc-Słuszniak, Zmiana sposobu użytkowania budyn-
ków – ze szczególnym uwzględnieniem budynków przemy-
słowych. Próba systematyki zasad i możliwości przekształ-
ceń, praca doktorska, 1999.
[3] U. Eco, Pejzaż semiotyczny, 1972, s. 302–304.
[4] A. Basista, Opowieści budynków. Architektura czterech
kultur, 1995, s. 59.
[5] Domański, Romański, Strategie rozwoju handlu, 2005.
[6],[7],[8] A. Basista, Opowieści budynków, opcit, s. 229.
[9] Rybnik położony jest w południowo-zachodniej części
województwa śląskiego. Miasto składa się z 27 dzielnic,
z których większość (20 dzielnic) ma charakter przedmiejski,
2 mają charakter wielkich osiedli mieszkaniowych z wielkiej
płyty, a 5 ma charakter czysto miejski o bardzo gęstej zabu-
dowie wielorodzinnej. Rybnik zamieszkuje ponad 140 tysię-
cy mieszkańców. Jest największym i najważniejszym mia-
stem Rybnickiego Okręgu Węglowego zwanego inaczej
aglomeracją rybnicką liczącą ponad 670 tysięcy mieszań-
ców. Pod względem liczby ludności jest drugą, co do wielko-
ści aglomeracją śląską po konurbacji katowickiej i dziesiątą

w Polsce po aglomeracji szczecińskiej. Obecnie Rybnik uwa-
żany jest za zamożne miasto, w którym dominuje przemysł
i handel.
   Obecnie w Rybniku działa 8 sklepów wielkopowierzch-
niowych oraz kilkadziesiąt supermarketów i dyskontów
(Żabka ×17; Biedronka ×6; Albert ×3; Plus ×2; Lidl),
z których większość usytuowana jest w okolicach osiedli
mieszkaniowych. Także większość hipermarketów (ogólne:
Real; Tesco; Carrefour i budowlano-techniczne i elektronicz-
ne: OBI; Praktiker; Media Markt; Meble Agata) zlokalizowa-
na jest blisko centrum miasta. Ponadto w ścisłym centrum
Rybnika działają dwa nowoczesne centra handlowo-rozryw-
kowe: Rybnik Plaza i Focus Park. Poza sklepami sieciowy-
mi na terenie miasta działa ponad 4500 sklepów należą-
cych do lokalnych przedsiębiorców.
[10] Dokumentacja Techniczno-Budowlana Plaza Rybnik –
Biuro Projektów Architektonicznych sp. z o.o. architekci
J. Pallado i A. Skupin, Katowice.
[11],[12] J. Pallado, A. Skupin, 10 przypadków architektury
usługowej, 2005, s. 38,40.
[13] Dokumentacja Techniczno-Budowlana Focus Park
Rybnik – IMB Asymetria, Kraków; TOP Projekt Pracownia
architektury i grafiki, Rybnik; NIRAS Polska sp. z o.o., Kra-
ków; Hrynkiewicz i Synowie Pracownia Architektury, Gdańsk-
-Oliwa.
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Krzysztof Ludwin*

BARWY  ARCHITEKTURY  –  O  KOLORZE  W  ARCHITEKTURZE
DYSKUSJĘ  CZAS  ZACZĄĆ

COLOURS  OF  ARCHITECTURE  –  IT  IS  A  TIME  TO  START  A  DEBATE

Złudzenia optyczne, które wywołują kolory, wpływają na naszą podświadomość, emocje i nastrój psychicz-
ny, a tym samym, na zachowanie się człowieka:
W obecnych czasach temat koloru w architekturze jest tematem jak najbardziej na czasie. Po długim okresie
„rządów” czerni, bieli i szarości, które nadawały ton projektowaniu architektury oraz materiałów, z których była
ona budowana, wielu architektów zwraca się ponownie w kierunku świata koloru [1].

Słowa kluczowe: kolor, barwa, architektura, żółty cynober

Color in architecture is a hot topic. After a long phase in which straightforwardness and rationality set the tone
for design and material colors at best complemented the look of white, black, and grey, many architects have
been increasingly turning to the world of colors [1].

Keywords: colours, debate

Paryż. Piękna architektura w kolorze ecru [2], prze-
platana stalowo grafitowymi szarościami naturalne-
go kamienia, z lekkim błyskiem zieleni spatyno-
wanych dachów. Na okrasę narożne kawiarenki
i restauracje ukryte pod markizami przeważnie w ko-
lorze burgundu. Każdy, można by rzec, „strzelany”
nawet na ślepo kadr fotograficzny Paryża gromadzi
w sobie mnóstwo detali, koloru, cienia, światła. Jed-
nakże uliczki i kamienice pokrywane zunifikowanym
kolorem ecru tracą patynę. Historią tchną nieliczne,
zachowane „wyspy” starej, nietkniętej przez develo-
perów  architektury. Z kolei na „wyspie” moderni-
zmu La Defense, betonowego deptaku, skrzącego

się szlachetnymi szarościami, sienami, ochrami ma-
łych okrągłych kamyczków będących składnikiem
płyt betonowych podestów. Wzdłuż i wszerz depta-
ku panuje niczym w górach...cisza i wiatr. Aleje na
deptaku La Defense tworzą platany a w tle kolorowy
w pasy niczym kurpiowska spódnica jeden z budyn-
ków kompleksu. Całość nabiera abstrakcyjnego wy-
miaru zatrzymując przechodnia skłonnego do reflek-
sji. Przechodzi się obok „rzeźby” w charakterze
wodnej poziomej tafli i pionowego wodospadu, któ-
rej dno tworzą „kurpiowskie” kolorowe pasy, i która
nagle na dźwięk muzyki podnosi w górę rząd mini
fontann, i...w tym momencie czasem spoza wieżow-

* Ludwin Krzysztof, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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ca pada promień światła prosto w tę ścianę wody.
Wtedy przychodzi na myśl czyjaś metafora, iż kolor
niczym muzyka – jest drganiem kosmosu, ale …
może jak Adgar Cayce pisał, wpływ koloru jest sil-
niejszy na człowieka niż tony muzyki.

Ogólnie rzecz biorąc każda kolorowa elewacja
budynku wyróżnia go na tle mniej kolorowych, a naj-
nowsze osiągnięcia w technologiach elewacyjnych
pozwalają na feerie barwnych rozwiązań, które
nadają nową jakość formie i najczęściej informują
o przeznaczeniu budynku. Interesującym jest Nether-
lands Instytute for Sound and Vision [3]. Szklane
obrazy na fasadzie są fragmentami różnych holen-
derskich programów telewizyjnych: zatrzymany ob-
raz danego programu komputerowo uproszczono do
koloru CMYK, tj. cyjan, magenta, yellow i black.

Szklane kompozycje kolorystyczne zastosowano
także w Centralnym Laboratorium Chińskiego Uni-
wersytetu w Hong Kongu [4]. Elewacja płynie niczym
kolorowa fala, która wyróżnia budynek na tle mono-
chromatycznego w kolorycie zespołu uczelni. Podob-
ne rozwiązanie zastosowano w Montreal Convention
Centre Expansion [5] . Sąsiadująca z budowlą archi-
tektura stanowi monochromatyczne spokojne tło. Na
elewacjach budynków centrum zastosowano prostą
kolorystykę, zbliżoną do kolorów ziemi i nieba: czer-
wony, żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony i pur-
purowy. We wnętrzach dla kontrastu dominuje kolor
szary, biały, „metalowy”, czarny. W tym przypadku
kolory  kształtują swoistą dynamikę płaszczyzny ele-
wacji, i poprzez wzajemne oddziaływania kreują jakąś
przestrzenną relację budynków.

Jakże często malarskie doświadczenie architekta
pozwala odważniej decydować o zestawieniu barw
składając zgrany w całość obraz, na przykład obraz
elewacji budynku...

Po lekturze wszystkich opracowań o kolorze, od-
nosi się niejasne wrażenie, że z żadnego z tych opra-

cowań nie emanuje pewność do końca, mimo, iż
autorzy opierają się na naukowych osiągnięciach
Goethego [6] oraz Newtona [7], i podkreślają za
naukowcami fizjologiczny i psychologiczny wpływ
koloru na człowieka.

Rozważania na temat fizjologicznego wpływu ko-
loru, podparte eksperymentalnymi badaniami pod-
budowanymi filozofią Kanta kontynuował Muiller oraz
Helmholtz. Dzięki ich badaniom i wnioskom  powsta-
ły teoretyczne zręby na temat teorii „widzenia” barw,
oraz jej funkcji, między innymi, w twórczości arty-
stycznej.

Bardzo przydatne są pojawiające się od czasu
do czasu skompensowane opracowania na temat
koloru jak np. ostatnio wydane opracowanie Johna
Cage’a Kolor i kultura, w którym zawarta jest spora
dawka wiadomości na temat znaczenia koloru, czy
to w architekturze i malarstwie w obrębie rożnych
okresów wielu kręgów kulturowych. Wracając do
rozważań na temat widzenia barw, możemy śmiało
założyć na podstawie nawet własnych „laickich” ob-
serwacji, że dla każdego z nas świat zewnętrzny pod
kątem kolorów nie jest taki sam. Wszystko zależy
od  struktury naszych narządów zmysłowych, różnic
w budowie fizjologiczno-anatomicznej analizatorów
zmysłowych, a także od różnic osobowości, no i oczy-
wiście od indywidualnego doświadczenia, rozumo-
wania i wartościowania. Każdy inaczej postrzega ota-
czający nas barwny świat. Wygląda na to, że nie
zawsze sprawdza się sztywne założenie kolorystyki
całego miasteczka, jakby to chciał Gerhard Zeugner,
a jedynie projekt solidarnie nawiązujący do lokalnej
tradycji barw i form z wykorzysteniem doświadcze-
nia i wiedzy tajemnej pokoleń.

W gminie wiejskiej Krokowa, koło Wejherowa,
w rejonach Jastrzębiej Góry, Władysławowa i Dębek,
za pieniądze Unii powstają zespoły zabudowy niskiej
tworząc centrum handlowo-usługowe. Kompleks cen-
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trum buduje się niejako od zera, zachowując dyscy-
plinę gabarytową i kolorystyczną odpowiadającą
lokalnej tradycji. Charakter zaprojektowanej tam ar-
chitektury mógłby wywołać niejedną burzliwą dysku-
sję, mimo iż architekci odtwarzali tradycyjne lokalne
formy. Wydaje się jednak, że zastosowane kolory
zniwelowały ewentualne zastrzeżenia, i połączyły pie-
rzeje miniaturowych kamieniczek w jeden zespół.

O kolorze pisze się coraz częściej w podręczni-
kach reklamy, architektury wnętrz, teorii sztuki (teo-
ria widzenia) oraz periodykach sponsorowanych.
Wiedza ta jest mieszaniną stereotypów, mitów, a tak-
że wynikiem wyłowionych wiadomości o badaniach
empirycznych i refleksjach teoretycznych, wiedzy
uzależnionej od tematu i naginanej pod oczekiwania
klienta, bo często niesprawdzalnej w praktyce. Ow-
szem istnieją uogólnienia znane każdemu laikowi, że
czerwony działa jak kawa, a niebieski lub zielony
uspokaja. Jest to bardzo duże uogólnienie. Czerwień
jasna tzw. cynober kładziony na dużych płaszczy-
znach działa pobudzająco ale tylko przez chwilę,
a potem drażni, natomiast błękit podnosi ciśnienie
do pewnej wysokości i je utrzymuje [8]. Natomiast
cynober na małej płaszczyźnie, na przykład czerwo-
ne okna na tle szarej ściany ożywiają i nie drażnią.
Barwy ciepła i zimna znoszą wzajemnie swoje dzia-
łanie, gdy są położone obok siebie.  Szarości lub
niektóre zielenie na dłuższą metę działają chorobo-
twórczo. Z praktyki projektowej oraz malarskiej wy-
nika, iż obserwator negatywnie reaguje na zielony
turkusowy ciemny (jest to kolor zimny) na dużych
płaszczyznach (nie licząc osobniczych wyjątków
o psychodelicznych skłonnościach w pomieszcze-
niach z małą ilością dziennego światła). Natomiast
z chęcią stosuje się zwłaszcza we wnętrzach kolor
zielony oliwkowy (ciepły). Malarze często stosują  zie-
lony oliwkowy w zestawieniu z błękitem kobaltowym.
Jest to tak zwany zestaw bezpieczny, jak najbardziej
naturalny zwłaszcza w letnim ogrodzie. Popatrzmy

w górę na niebo, które nie zawsze jest niebieskie
i zerknijmy pod nogi, na sieny, ochry, zielenie róż-
nych odcieni. Takie kolory dominują w naszych ar-
chitektonicznych opracowaniach. Są to kolory bez-
pieczne, gdyż natura raczej się nie myli, więc warto
ją naśladować.

Projektując kolory w architekturze warto pamię-
tać, iż niektóre, poddane działaniu słońca i agresyw-
nym warunkom otoczenia, szybciej płowieją, np. so-
czyście różowa elewacja przy ruchliwej i pełnej
smogu ulicy po roku zmieni odcień na brudny róż.

Frank Gehry nie bez racji używa naturalnych ma-
teriałów na okładziny swoich projektów: beton, ce-
gła, drewno, blacha, miedź. szkło itd., pokrywające
się latami naturalną patyną uszlachetniającą ich na-
turalny kolor. Naturalna szarość wysokiej klasy beto-
nu koncepcji Zahy Hadid jest kwintesencją elegancji
i potrzebnego dzieła sztuki dla sztuki, ale na chwi-
lę lub dla wysublimowanych gustów nielicznej elity,
bo  w większości wolimy mieszkać w małym domku
z elewacją ecru i czerwonym dachem.  Gerhard Zeu-
gner w swojej publikacji Barwa i człowiek iście po
niemiecku „przepisuje” recepty także na kolory szczę-
śliwej ulicy. Pod kątem badań fizycznych kolory są
falami o różnych długościach, które podlegają odbi-
ciu, dyfrakcji, interferencji, i refrakcji. Ich częstotliwość,
amplituda, i długość wywołują u nas za pośrednic-
twem oka świadomość istnienia natężenia odcieni
barw.

Jako architekci podejmujemy ustawową odpowie-
dzialność kształtowania przestrzeni, na co składa się
projekt formy obiektu oraz jego kolorystyki. Wypada
o tym pamiętać, gdy przed nami zadanie projekto-
we, a do głosu  dochodzą prywatne preferencje ko-
lorystyczne. Rodzi się pytanie, jak często architekci
rozpoczynają projekt od ustalenia kolorystyki formy?
Według Etienne Grandjean: Pod uwagę należy brać
przede wszystkim wymagania fizjologiczne i psycho-
logiczne a po uzyskaniu tych wymagań pozostają jesz-
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cze szerokie możliwości swobodnego projektowa-
nia strony estetycznej [9].  Gdyby tzw. „blokowiska”
od samego początku malowano ciepłymi, optymi-
stycznymi żółcieniami, różami, sienami, lub dla kon-
trastu błękitami i zieleniami,  jak to obecnie się czyni,
prawdopodobnie nasze, mieszkańców, samopo-
czucie byłoby o wiele lepszej jakości i kto wie, być
może ogólny optymizm nie doprowadziłby do zmia-
ny ustroju? Jakże inaczej odbieramy bloki mieszkal-
ne postsocjalistycznego osiedla pokryte szaroburym
jednolitym kolorem, a jaka zmiana w percepcji tego
samego zespołu mieszkalnego nastąpi, gdy elewa-
cje „zagrają” kolorami tęczy. Odpowiednie kolory-
styczne zestawy wywołują odpowiednie złudzenia
i nastrój. Poszczególne barwy mają swoje szczegól-
ne działania psychologiczne, których natężenie jest
wprawdzie indywidualnie różne, ale których natura
jest najczęściej jednakowa. Na przykład cieple kolo-
ry (pomarańcz, czerwony, fiolet, siena palona, żółty)
przybliżają przedmiot, a zimne (odcienie niebieskie-
go, zielenie, popiele) oddalają. Jeżeli więc  zastosu-
jemy na elewacjach zestaw kolorów obok siebie, np.
zielony i czerwony to bądźmy pewni, iż czerwona
elewacja wyjdzie do przodu, a zielona cofnie się
optycznie w stosunku do lica tej czerwonej. Teore-
tycznie oczywiście, gdyż zwykle stosuje się na ele-
wacjach kamienic barwy rozbielone, pastelowe, tzw.
bezpieczne kolorystycznie. Działaniem koloru mo-
żemy ożywić przyrodę, jak np. w projekcie norwe-
skich architektów, Jarmunda i Vigsnaesa [10], którzy
w otoczenie surowej przyrody wkomponowali pro-
stopadłościenną, soczyście czerwoną formę budyn-
ku mieszkalnego. Zapewne intencją było, aby czer-
wony dom, dzięki stymulującemu działaniu cynobru,
pomagał jego mieszkańcom trwać w długich norwe-
skich zimach.

Inny przykład zadziałania kolorem to Ibirapuera
Auditorium, Oscara Niemayera. Ostro czerwona fali-
sta rama zadaszenia nad wejściem do białego bu-
dynku jednoznacznie wskazuje na wejście jako naj-

ważniejszą część budynku. Podobną dominantę ko-
lorystyczną ostrej żółci na tle zielonego parku zasto-
sowano w akcji projektowej pod nazwą Żółtego Pa-
wilonu wystawowego [11] .

Odnawiając kamienice zwłaszcza te wokół ryn-
ków miasta bezpiecznie jest używać rozbielonych
pastelowych ecru, cytryn, różów, ochr, beżów.  Moż-
na to zauważyć na przykład w Rzeszowie (rynek),
Krakowie (m. in. kamienica na rogu ul. Floriańskiej
i Rynku Głównego), Pradze, Paryżu, Gdańsku, Po-
znaniu oraz we Lwowie, który uzyskuje coraz więcej
dotacji unijnych na restaurację walących się kamie-
nic. Dopiero poza granicami tradycji (centrum, zwy-
kle starego miasta) możemy zaryzykować okładzinę
elewacyjną w intensywnych kolorach oferowanych
przez przemysł budowlany. Możemy eksperymen-
tować wykorzystując różne złudzenia optyczne, na
przykład zjawisko irradiacji: kwadrat w tym samym
kolorze w pierwszym przypadku pomarańczowym
a w drugim przypadku szary, odbierany jest jako więk-
szy na ciemniejszym tle i jako mniejszy na jaśniej-
szym tle [12].

Złudzenia optyczne, które wywołują kolory oddzia-
łują na naszą podświadomość, co ma wpływ na sta-
ny emocjonalne i nastrój psychiczny, a tym samym,
na zachowanie się człowieka. Nazwami kolorów okre-
ślamy charaktery ludzkie (czarny charakter), ich na-
stroje (zielono mi, wiosennie). Na podstawie upodo-
bań kolorystycznych konkretnych ludzi określamy ich
emocjonalny nastrój lub dłuższy stan psychiczny. To
właśnie twórcze charaktery  poprzez indywidualne,
niepowtarzalne zestawy barwne wyrażą swoje wnę-
trze i swój stosunek do świata zewnętrznego.  Barwy
podkreślają znaczenie, atakują, reklamują, informują.
Kolory i zjawiska barwne to symboliczny język star-
szy od słowa pisanego – język pozawerbalny i dlate-
go uniwersalny, chociaż zależny od cywilizacji i kul-
tury: „róż toskański”  w Toskanii, szare, skalne mury
domostw na Korsyce, ciepłe sieny i „umbry palone”
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drewnianych domostw na Podhalu, charakterystycz-
ne dla śląska „ceglaste” ściany „familoków” przety-
kane zielonymi lub czerwonymi witrynami okien itd.

Tożsamość miejsca? Determinacja materiałem?
Kontekst przyrodniczy otoczenia? Wygodna soli-

darność społeczności wobec naturalnych, spraw-
dzonych reguł tradycji? Kolor jest dla architektów
zagadnieniem niby oczywistym lecz wydaje się roz-
sypanym i zepchniętym „na okrasę” do końcowego
etapu projektowania…

PRZYPISY

[1] Praca zbiorowa,Contemporary color design, Daab, 2008,
s. 8.
[2] Klasyczny, kremowy odcień z delikatną nutą żółci.
[3] Netherlands Instytut for Sound and Vision, Hilversum,
projekt: Neutelings Riedijk Architecten, 2003.
[4] Centralised ScienceLaboratories building, Chinese Uni-
versity of Hong Kong, www.rmjm.com
[5] Montreal Convention Centre Expansion, projekt: Saja
Barbarese Topouzanov Architects, www.sbt.qc.ca
[6] Johann Wolfgang von Goethe – w XIX wieku zainicjował
i przeprowadził nowe badania nad zagadnieniem postrze-
gania barw i pierwszy przeciwstawił się jedynie fizykalnemu
traktowaniu światła i barwy. Goethe sformułował ten pro-

blem z punktu widzenia fizjologii człowieka i tym samym
stworzył podstawy do późniejszych badań nad psycholo-
gia koloru.
[7] Sir Izaak Newton odkrył w siedemnastym wieku spektrum
widzialnych kolorów, i opisał rozkład kolorów fali świetlnej.
[8] Także opieram się na wiadomościach potocznych.
[9] E. Grandjean, Ergonomia mieszkania, Arkady, Warsza-
wa, 1978, s. 251, 252.
[10] Architecture Now!, Nr 5, Jarmund and Vigsnaes, Red
House, www.jva.no
[11] Contemorery Color Design, s. 18, www.03muenchen.de
[12] M. Joniak, O odddziaływaniu malarstwa na architektu-
rę, praca doktorska, WA PK, Kraków 2002, s. 57.
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POZA  PRZESTRZENIĄ:  ARCHITEKTURA  STACJI  KOLEI
PODZIEMNEJ

OUT  OF  SPACE:  THE  ARCHITECTURE  OF  SUBWAY’S  STATIONS

Gdy mówimy o przestrzeni miejskiej, mamy zwykle na myśli otaczającą nas tkankę miasta tworzoną przede
wszystkim przez budowle okalające ulice i place. Czy w podobny sposób postrzegamy elementy podziem-
nej infrastruktury technicznej? Jej część stanowią stacje kolei podziemnej, ukształtowane przede wszystkim
przez czynniki natury inżynierskiej.  W ponad stu miastach świata z metra korzysta dziennie wiele milionów
pasażerów, i dla nich obiekty te stanowią ważny element współtworzący przestrzeń, w otoczeniu której
przebywają po kilka godzin dziennie; przestrzeń poza przestrzenią miasta.

Słowa kluczowe: kolej podziemna, stacje metra, infrastruktura techniczna, architektura transportowa

When we are talking about urban space, we mostly think about a pattern of buildings and works of architec-
ture framing the streets and the city’s squares. But how do we consider the structures hidden out of sight of
an ordinary pedestrian, like subway stations? Being a part of subterranean infrastructure, they were shaped
mainly by engineers, according to local geological conditions rather than architectural styles from above the
surface. But for millions of people traveling daily by metro worldwide, those structures are limits forming
subterranean space – out of city space.

Keywords: underground railway, subway station, urban infrastructure, transportation architecture

Choć to stwierdzenie banalne i dość ogólnikowe,
przestrzeń ulic i placów naszych miast wyznaczają
obiekty architektoniczne – dzieła architektury, zwykłe
domy, brzydkie rudery. Co jednak z obiektami, których
na co dzień nie widać, które, skrywając się w podzie-
miach, pełnią role służebne, i bez których o normal-
nym funkcjonowaniu organizmu miejskiego nie byłoby
mowy? Pominąwszy urządzenia należące do rozma-

itych sieci infrastruktury technicznej, z natury niedo-
stępnych dla przeciętnego mieszkańca miasta, zajmij-
my się obiektami wchodzącymi w skład linii komunika-
cji podziemnej. Z tysięcy stacji metra w 136 miastach
na całym świecie, każdego dnia korzystają dziesiątki
milionów pasażerów. Czy pozostają wówczas poza
przestrzenią miejską? Z pewnością nie, choć przyznać
należy, że metro to jednak odmienny świat.

* Łotysz Sławomir, dr inż. arch., Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa.
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1. Georg Tooker, The Subway (tempera, 1950). Scena przywodzi na myśl stację Union Square w Nowym Jorku. / Georg
Tooker’s paiting The Subway (tempera, 1950) calls to mind Union Square in New York City    2. Stacja Farragut North
w Waszyngtonie oraz Notting Hill Gate w Londynie (fotografie autora) / Farragut North station in Washington DC, and
Notting Hill Gate in London (both photographs by the author).
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Wszelkie próby znalezienia cech wspólnych obiek-
tów stacyjnych metra, by nie rzec stylu architektury
podziemnej, spełznąć muszą na niczym. Architek-
tura tych obiektów różni się nie tylko w poszczegól-
nych krajach, ale i w obrębie samych miast, a nawet
pojedynczych linii metra. Różnią się tak, jak różne
były warunki geologiczne, okres budowy i dostępne
wówczas technologie czy w końcu przyjęte założe-
nia wstępne, jak na przykład wymóg reprezentacyj-
ności. Rozwój miejskich systemów komunikacyjnych,
w tym również rozwój sieci kolei podziemnej, to pro-
ces długotrwały, ciągły i w gruncie rzeczy nie mają-
cy końca.

Linie działających obecnie sieci metra budowane
na przestrzeni XIX i XX wieku doświadczały wpływu
rozmaitych trendów architektonicznych zmieniających
się „na powierzchni”. Secesyjne kioski kryjące zej-
ścia do metra w Wiedniu to niedoścignione przykła-
dy kunsztu Otto Wagnera, a bramy Hectora Guimar-
da prowadzące do paryskiego Metropolitain, to
perełki Art Nouveau ze szkła i żeliwa. Przeważnie jed-
nak decydujące znaczenie miały względy inżynier-
skie. Jak na nowojorskiej linii F, drążonej na tyle głę-
boko, by z Manhattanu przebić się na Queens pod
East River, tory prowadzące w przeciwnych kierun-
kach umieszczone zostały jeden nad drugim. W owal-
nym tunelu takie rozwiązanie było łatwiejsze do wy-
konania. Podobnie umiejscowione zostały i same
perony tworząc układ wyjątkowy pod względem funk-
cjonalnym i przestrzennym.

Najlepszym przykładem tego, jak ważny był wpływ
czynników pozatechnologicznych, np. wymóg repre-
zentacyjności, jest metro w Moskwie. Pierwsze linie,
których budowę rozpoczęto niedługo po rewolucji,
uderzają wykwintnym bizantyjskim przepychem, jak-
że nieprzystającym ani do popularnej w porewolu-
cyjnej Rosji awangardy, ani do zasad utylitaryzmu
i prostoty tak pożądanej, zdawałoby się, w budowa-
nym odgórnie społeczeństwie socjalistycznym. Próż-

na chęć posiadania najpiękniejszego metra na świe-
cie przeważyła.

Metro moskiewskie to metro głębokie, budowane
przy wykorzystaniu technik górniczych. Znacznie to
droższe niż prowadzenie linii w płytkich tunelach
budowanych pod ulicami metodami odkrywkowymi.
Tak powstawały pierwsze linie metra w miastach
amerykańskich. Szczególnie wyróżnia się tu kolej
podziemna w Nowym Jorku. Architekturę stacji pod-
ziemnych w tym mieście można wskazać jako całko-
wite przeciwieństwo metra w Moskwie. Podobnie, jak
w przypadku domów czynszowych, wznoszonych
w Ameryce licho i tanio, również i metro budowano
jak najoszczędniej, by nie powiedzieć – byle jak. Ni-
czym nieosłonięte elementy konstrukcji stalowej, po-
grubione wielowarstwowym makijażem nakładanej od
ponad stu lat farby olejnej, obrzydliwe i zniszczone
lamperie w korytarzach. Jednak niektóre stacje zy-
skały bardziej elegancki wystrój. To subtelne, cza-
sem ledwie po latach dostrzegalne dekoracje uroz-
maicające ceramiczne okładziny niektórych ścian
i filarów. Dziś nie wszystkie są zrozumiałe, utraciły
kontekst, stara miejska legenda rozmyła się w wielo-
kulturowym tyglu. Mało kto widzi związek pomiędzy
bobrem umieszczonym na ceramice zdobiącej ścia-
ny stacji Astor Place na Dolnym Manhattanie, a po-
stacią Jacoba Astora, biznesmena i filantropa, który
zbił fortunę na handlu futrami. Ale tam, gdzie giną
jedne tradycje, rodzą się też nowe. Zdarza się nie-
kiedy, że motorniczy, sądząc po tembrze głosu –
Afro-Amerykanin – zajmuje pasażerów swojego po-
ciągu opowieściami w rytmie soul. Zapowiedź na-
stępnej stacji, później sakramentalne stand clear the
closing doors, please i soulowy pociąg znika w ciem-
nym tunelu słuchając kolejnej historyjki o tych, któ-
rzy za fortuną za bary brali się w Nowym Jorku, sto-
licy świata; opowieści o takich jak Alfred Beach, który
ważył się zbudować pierwszy tunel kolei podziemnej
w tym mieście. Ważył się, bo dokonał tego nielegal-
nie drążąc tunel pod Broadwayem. Budowę roz-
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począł w wynajętej piwnicy domu przy Warren Street,
notabene niemal naprzeciw miejskiego ratusza. Li-
cząca zaledwie 100 metrów kolejka zrobiła furorę
w mieście, które przecież niełatwo zadziwić. 26 lute-
go 1870 roku śmietanka towarzyska Nowego Jorku
i co bardziej znaczący przedstawiciele prasy zostali
zaproszeni do piwnicy na rogu Broadway i Warren
Street na uroczyste otwarcie tej „linii”. Kryształowe
żyrandole, fontanna ze złotymi rybkami i Murzyn przy
białym fortepianie – tym Beach przywitał swoich go-
ści. I tylko dla porządku wypada wspomnieć, że
metro, a właściwie jeden, 10-osobowy wagon, poru-
szał się tunelem w tę i z powrotem wykorzystując
różnicę panującego w nim ciśnienia. Był to jeden
z kilku na świecie eksperymentów mających dowieść,
iż system kolei pneumatycznej może stanowić re-
alną alternatywę dla jedynego wówczas pozostają-
cego w dyspozycji, a mianowicie napędu parowego.
Wtedy takie właśnie parowe metro od siedmiu zaled-
wie lat funkcjonowało w Londynie. Obawiając się trud-
ności z odprowadzaniem dymu i pary, pierwsze linie
prowadzone były w wykopach, tylko na niektórych
odcinkach przykrytych. Niewiadomą było również, jak
podróżni znosić będą podziemną podroż, stąd też
dbałość o to, by stacje metra niezbyt odbiegały cha-
rakterem od tego, do czego londyńczycy przywykli
przez ledwie trzy i pół dekady doświadczając dobro-
dziejstw naziemnej kolei parowej. Przykładem tego
nurtu są niektóre stacje wewnętrznego ringu londyń-
skiego tworzonego przez linie District i Central Me-
tropolitan Railway, jak Notting Hill Gate.

Tak jak miano kompanii Metropolitan dało począ-
tek nazwie kolei podziemnej w wielu językach, tak
dzisiejsze londyńskie metro zawdzięcza swoją po-
toczną nazwę – „the tubes” – technologii zastosowa-
nej w dalszym etapie rozbudowy sieci metodami
górniczymi. Dzięki hydraulicznej tarczy Jamesa Gre-
atheada, robotnicy wiercąc kolejne tunele w ile zale-
gającym pod Londynem, posuwali się sprawnie na-

przód niezależnie od układu ulic na powierzchni. Po
latach, w okresie nazistowskich nalotów na Londyn,
tunele te dawały schronienie tysiącom mieszkańców
miasta. Podobne różnice w charakterze podziemnych
instalacji kolei miejskiej dostrzec można w Paryżu.
I tu także wynikają one z wykorzystanych technolo-
gii. Budowane na początku XX wieku szyby komuni-
kacji pionowej stacji na Ile-de-France z uwagi na
wysoki poziom wód gruntowych prowadzone by-
ły w studniach, których stalowe płaszcze i łączące
je monstrualne śruby i nity, miast maskować czy
wstydliwie ukrywać pomalowano jedynie seledyno-
wą farbą. Jakże inaczej wygląda architektura stacji
ultranowoczesnej linii numer 14 na odcinku od Gare
de Lyon w stronę nowej Biblioteki Narodowej Mitte-
randa. Drążony w skale tunel wije się pod Paryżem,
a z nim zautomatyzowane, zdalnie sterowane pocią-
gi, długie i jednoprzestrzenne, ale giętkie dzięki po-
łączeniom przegubowym. Najtrafniejszym chyba po-
równaniem dla doznawanych wówczas sensacji,
mogą być czerwie z Diuny Franka Herberta.

Ostentacyjne dekoracje na stacjach moskiew-
skich wytłumaczyć można stołecznym charakterem
miasta i dążnością do reprezentacyjnego traktowa-
nia przestrzeni miejskiej, również tej podziemnej.
I choć i Londyn i Paryż budując swoje systemy me-
tra również pełniły funkcje stołeczne, najwyraźniej
nie potrzebowały tego podkreślać w przydawaniu
blasku obiektom mającym być przede wszystkim
funkcjonalnymi. Ale stygmatu stołeczności, choć
może w nieco skromniejszym stopniu, nie uniknięto
także w Waszyngtonie. To jeden z najmłodszych
w Ameryce systemów kolei podziemnej, ale drugi
po nowojorskim pod względem obciążenia. Prze-
strzenne stacje, wysoko zawieszone sufity wykona-
ne z betonowych kasetonów w początkowej fazie
zaprojektowane zostały, co znamienne, bez udziału
architektów. Czysta konstrukcja i konkretnie zdefi-
niowana funkcja dały w efekcie wprawdzie zimną,
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ale estetyczną i nieco monumentalną, a zatem
zgodną z założeniami, formę. Dziś, po ćwierć wieku
użytkowania, efekt byłby z pewnością większy, gdy-
by nie fatalny stan taboru. Wagony wyposażone
w wygodne fotele, jak nigdzie indziej w Ameryce,
musiały imponować przyjezdnym. Dziś żałosne
szczątki skórzanej tapicerki stanowią jeszcze jedno
potwierdzenie wysokiego poziomu wandalizmu
w tym mieście. Na miejscu można usłyszeć wysoce
niepoprawne politycznie tłumaczenie, że skoro spo-
łeczeństwo stolicy Stanów Zjednoczonych w ¾ skła-
da się z Afro-Amerykanów, to właściwie nic nie po-
winno dziwić. Podobnie w Atlancie. Rasowych,
a raczej rasistowskich konotacji doszukują się nie-
którzy rozszyfrowując akronim MARTA, jak system
kolei miejskiej, częściowo podziemnej, określa się
w tym mieście. Ich zdaniem znaczy to Moving Afri-
cans Rapidly Through Atlanta (Szybki Transport
Murzynów Przez Atlantę), i stanowi ilustrację polity-
ki władz miasta wobec ludności kolorowej. Nie po-
winno dziwić, iż w skali roku 78% pasażerów kolejki
to Afro-Amerykanie, wszak proporcje te odzwiercie-
dlają skład etniczny całego miasta. Rzecz w tym, że
mieszkańcy „białych” przedmieść, doskonale sko-
munikowanych z City autostradami nie zgadzają się
na przedłużenie i rozbudowę sieci szybkiej kolejki,
bo mogłoby to ułatwić Afrykanom dostęp do ich
dzielnic. A zatem w Atlancie barierę między rasami
wyznacza zasięg oddziaływania sieci transportowej.
W Nowym Jorku jeszcze w latach 70. XX wieku wy-
stępowała nieformalna segregacja rasowa w miej-
skiej komunikacji: podczas gdy biali podróżowali
głównie autobusami, metro niemal w całości było
we władaniu Murzynów. Segregacja nieformalna, bo-
wiem czynnikiem powstrzymującym białą społecz-
ność przed korzystaniem z metra był strach.

Powstające w bólach warszawskie metro budowa-
ne jest metodami górniczymi – idea „zapożyczona” ze
Związku Radzieckiego i nijak mająca się do warunków
gruntowych i możliwości finansowych naszej stolicy.
Na nic zdały się wyniki prac przygotowawczych do
budowy metra płytkiego podjętych w II Rzeczpospoli-
tej jeszcze w 1928 roku. Rzeczywistą przesłanką do
budowy metra głębokiego były ponoć zimnowojenne
koncepcje wykorzystania głęboko położonych tuneli
jako schronów przeciwatomowych. Jedyna wykonana
dotychczas linia, pod względem jakości wykończenia
i aranżacji wnętrz stacji wyróżnia się pozytywnie na tle
innych, starszych linii europejskich bądź amerykańskich
– przestrzenne stacje, dobra jakość materiałów. Nasu-
wa to mimowolne skojarzenia z metrem waszyngtoń-
skim, przynajmniej z pierwszych lat jego funkcjonowa-
nia, co zważywszy na stołeczny charakter obu miast
zdaje się świadczyć o podobnych przesłankach przy-
świecających projektantom. Jednak generalnie trudno
doszukiwać się cech określonych stylów architektonicz-
nych czy wpływów narodowych w architekturze stacji
w poszczególnych miastach. Nieliczne wyjątki to przy-
wołane wcześniej metro moskiewskie. Jego pysznie
zdobione stacje mogły powstać tylko tam, i to mimo
panującego na powierzchni bolszewizmu. Z kolei pięk-
no surowych wnętrz wykutych w skale podziemnych
dworców mogli docenić tylko Szwedzi budując metro
w Sztokholmie.

Różne warunki gruntowe, odmienne metody bu-
dowy, a w końcu zróżnicowane przesłanki poza-
technologiczne, jak wymóg reprezentacyjności czy
mniej lub bardziej urojone doktryny militarne – to
wszystko kształtowało i wciąż kształtuje architektu-
rę stacji kolei podziemnych – dzieła architektury
poza przestrzenią.



410

BIBLIOGRAFIA

B. Bobrick, Labyrinths of iron, a history of the world’s sub-
ways, Nowy Jork 1981.
M. W. Brooks, Subway city: riding the trains, reading New
York, New Brunswick 1997.
J. R. Day, The story of London’s underground, Londyn 1972.

S. Fishler, The Subway: a Trip Though Time on New York’s
Rapid Transit, New York 1997.
Illustrated description of the Broadway pneumatic undergro-
und railway: with a full description of the atmospheric machi-
nery and the great tunneling machine, Nowy Jork 1870.
Washington Metropolitan Area Trasnit Authority. Metro at 25.
Celebrating the past. Building the Future, Waszyngton 2001.



411

Beata Makowska*

NAJNOWSZE  DZIEŁA  ARCHITEKTONICZNE  WIELKICH  MIAST

THE  NEWEST  ARCHITECTURAL  WORKS  OF  GREAT  CITIES

Dzieło architektoniczne powstające w kontekście współczesnego miasta, obok walorów estetycznych i funk-
cjonalnych, powinno tworzyć nowe związki z formami i przestrzeniami, które mu towarzyszą. Ważna jest
kompozycja stwarzająca nową całość. Zdolność oddziaływania na emocje takiej całości może ułatwić iden-
tyfikację i zapamiętywanie budynku i sekwencji przestrzeni, z drugiej strony może tworzyć nastrój złożoności
i niejednoznaczności wzmacniający atrakcyjność miejsca. Ważne wydaje się także, aby powstające budynki
działały w szerszym kontekście czasowym, stając się równocześnie czynnikiem aktywacji otaczających je
przestrzeni, dostosowując je do zmieniających się potrzeb mieszkańców i turystów.

Słowa kluczowe: architektura nowoczesna , współczesne miasto

An architectural creation emerging in the context of a modern city, apart from aesthetic and functional
values, should also establish new relations with the forms and spaces that accompany it. The composition
that creates a new entity is very important. The ability to influence the emotions of such an entity may
facilitate the identification of a given building and space sequence and also create an atmosphere of comple-
xity and ambiguity, intensifying the place’s attractiveness. It also seems important that the new buildings
operate within a wider time context, at the same time becoming an activating factor for the space surroun-
ding them and adjusting them to the changing needs of inhabitants and tourists.

 
Keywords: modern architecture, contemporary city

Tu i tam powstają znakomite
pojedyncze budowle [1].

Wprowadzenie
Wielu współczesnym architektom bliska jest este-

tyka dzieła otwartego, które cechuje prostota, a za-
razem wieloznaczność, odwoływanie się do pamięci
określonego miejsca [2]. Powstają formy niemal po-
zbawione detalu, które cechuje monumentalizm.
Obiekty te stanowią neutralne tło, na którym bardziej
wyraziste stają się formy historyczne. Proste bryły

zostają wzbogacone zmienną różnorodnością faktur
elewacji, które częściowo zakrywają wnętrze budyn-
ku, częściowo je odsłaniają. Często fasady nowych
obiektów wykonane są ze szkła, które odbijając nie-
bo i sąsiednie budynki, dematerializują je.

Obok prostych form powstają także niezwykle
rozrzeźbione. Cechą charakterystyczną ostatnich lat
jest zacieranie się granic pomiędzy architekturą i sztu-
ką, a także między architekturą i designem. Formy
przekraczają geometrię pudła, równie ważne staje

* Makowska Beata, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
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się kształtowanie wnętrza jak i zewnętrza. Ich grani-
ca staje się płynna, formy stają się otwarte, przeni-
kają się z otaczającym krajobrazem miejskim i natu-
ralnym. Ściana często przyjmuje rolę ekranu, skóry,
przyciągającej uwagę plastycznym opracowaniem.
Współczesne elewacje są przedmiotem nieustannych
eksperymentów architektów. Rozwinięta technolo-
gia pozwoliła twórcom na większą swobodę wyra-
zu i wprowadzanie nowych materiałów. Nieruchoma
jak dotąd architektura towarzysząca „przepływowi
ludzi i obrazów”, staje się obecnie elementem kine-
tycznym miasta. Efekt ten wzmacniają dynamiczne
formy i ich elewacje, zdolne do przekazywania no-
wych kodów i znaczeń za pomocą ruchomych obra-
zów [3].

Spośród wielu przykładów dzieł architektonicz-
nych zrealizowanych w ostatnich latach i obecnie bu-
dowanych wybrano kilka najbardziej charakterystycz-
nych, zaprojektowanych w pięciu stolicach państw,
stanowiących często ich nowe wizytówki. Wybór ten
pokazuje niezwykłą różnorodność współczesnych
dzieł architektonicznych, wymykających się wszelkim
jednoznacznym klasyfikacjom.

Dzieło „niewidoczne” i „widoczne” w Paryżu
W ostatnich latach powstało w Paryżu wiele zna-

czących obiektów architektonicznych. Jednym z nich
jest Musée du Quai Branly (Jean Nouvel, 2006) wy-
budowane w sąsiedztwie wieży Eiffla. Budynek ten
znakomicie wtapia się w sąsiedztwo, współgra z kra-
jobrazem bulwarów nad Sekwaną. Jego żywą ele-
wację (200 m długości i 12 m wysokości) pokryto
wieloma gatunkami roślin (autorem projektu elewacji
jest Patrick Blanc). Muzeum poświęcone jest zbio-
rom sztuki z Azji, Oceanii, Afryki i obu Ameryk. To
także miejsce o interesującym programie kulturalnym.
Przygotowano tu bogatą ofertę adresowaną zarów-
no dla dorosłych jak i dzieci, dodatkowymi atrakcja-
mi są przedstawienia teatralne, muzyczne i taneczne
zespołów z egzotycznych miejsc świata.

Drugim odmiennym przykładem jest budynek
Phare Tower, który ma być wyrazistą, widoczną z osi
paryskiej wizytówką dzielnicy La Défense. Wieżowiec
ten ma być wybudowany do 2012 r. i jest częścią
programu rewitalizacji obszaru północno-zachodnie-
go Paryża. Zwycięzca konkursu Thom Mayne i jego
amerykańska pracownia Morphosis (2006–2012) za-
proponowali rzeźbiarską formę nazywaną „świetlnym
domem” lub „latarnią morską”[4]. Będzie to pierw-
szy tak wysoki budynek, jakiego nie budowano od
kilku lat w Paryżu. Będzie miał 300 m wysokości
(68 pięter), podobnie jak wieża Eiffla, do której archi-
tekci nawiązali duchowo w swoim projekcie. W obiek-
cie tym będą otwarte przestrzenie publiczne, ogro-
dy, kawiarnie i sklepy. Będzie on połączony schodami
ruchomymi z Centrum Nowoczesnego Przemy-
słu i Technologii CNIT. Struktura o podwójnej skórze
(stalowa konstrukcja i szkło) będzie chronić wnętrze
przed nadmiernym nasłonecznieniem, równocześnie
zapewniać maksymalne doświetlenie w dzień. Futu-
rystyczne zakończenie budynku symbolicznie będzie
podkreślać naturalny system wentylacji.

Dzieło-rzeźba w Londynie
Podobnie jak w Paryżu także w Londynie budo-

wana jest obecnie ogromna liczna nowych obiek-
tów. Zdaniem Jonathana Glanceya z dziennika „The
Guardian” wystarczy wyjść z jakiejkolwiek bramy,
aby natknąć się na plac budowy. Powstają nowe
dzielnice (rozbudowana przy okazji olimpiady prze-
mysłowa dzielnica Stratford), budowane są także
nowe wieżowce w City. Przykładem monumental-
nej rzeźby jest właśnie realizowany projekt Hercoga
i de Meurona rozbudowy Tate Modern Gallery w Lon-
dynie (2004–2012), którą ci sami architekci projekto-
wali 15 lat wcześniej. Dziesięciopiętrowa struktura po-
większy przestrzeń do ekspozycji o 10 nowych galerii,
2 przestrzenie dla performance, 2 sklepy, 6 kawiarni
i restauracji i pomieszczenia do studiowania. Lek-
ka, przeźroczysta forma składa się z porozsuwanych
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„dekomponowanych” części, jakby zatrzymanych
w procesie podziału piramidy. Nowoczesne materia-
ły pozwoliły na wprowadzenie formy harmonijnie ze-
stawionej z istniejącym budynkiem [5].

Neutralne tło dla architektury historycznej
w Wiedniu

Interesującymi przykładami są także Muzeum
Leopolda i Muzeum Sztuki Nowoczesnej MUMOK
w Wiedniu, ktore tworzą część założenia urbanistycz-
nego przeznaczonego na potrzeby kultury i sztuki
(Ortner & Ortner, 1998–2002) [6]. Oba budynki są
skontrastowane formą i kolorem ze znajdującymi się
w sąsiedztwie cesarskimi stajniami z początku XVII
w. (Fischer von Erlach, Josef Emanuel von Erlach,
przeprojektowane w latach 1850–54 przez Leopolda
Mayera) oraz Kunsthistorisches Museum i Naturhi-
storisches Museum z 1884 r. (Gottfried Semper).

W Muzeum Leopolda mieści się kolekcja wie-
deńskiej sztuki z okresu secesji, ekspresjonizmu
i modernizmu. Jego prosta bryła, sposób roz-
mieszczenia otworów i kolorystyka nawiązują do zna-
nych w Wiedniu realizacji Adolfa Loosa. W Muzeum
MUMOK mieści się kolekcja sztuki pop-artu, hiperre-
alizmu i akcjonizmu. Ciemnoszara kolorystyka jego
elewacji nawiązuje do trzech betonowych wież obro-
ny przeciwlotniczej, które zachowały się w mieście.
Oba budynki oparte są na koncepcji wielopoziomo-
wego atrium, które otaczają uniwersalne przestrze-
nie wystawiennicze. W ich wnętrzu zaprojektowano
korytarze i osie tak, aby były one połączone wizual-
nie z atrium. Bryły budynków mają niewiele otwo-
rów, które od strony wnętrz tworzą znakomite kadry
dla przestrzeni placu MuzeumsQuartier. Również
z zewnątrz możliwe jest zobaczenie wyeksponowa-
nych obrazów zachęcających do wejścia do muzeum
(np. w oknie w północno-wschodniej elewacji widać
obraz Gustava Klimta). Oba obiekty mają specjalny
system doświetlenia wnętrz – światło dociera do niż-
szych kondygnacji przez świetliki w dachu. Kompleks

muzeów tworzy charakterystyczną i niezwykle popu-
larną przestrzeń publiczną przeznaczoną na prezen-
tację tymczasowych dzieł sztuki i inne wydarzenia
kulturalne. Liczne restauracje i bary przyciągają
szczególnie młodych ludzi. Przestrzeń ta zajmująca
powierzchnię 60 tys. m2 w znakomity sposób pełni
rolę pasażu łączącego zabytkowe centrum z sąsied-
nimi dzielnicami).

Dzieło „sięgające” nieba i ziemi w Nowym Jorku
Dwa różne obiekty – jeden niewielki, który zagłę-

bia się w terenie, drugi ogromny, który sięga chmur
to przykłady skrajnie różnych dzieł architektonicznych
w Nowym Jorku. Ten pierwszy jest niezwykle inte-
resującą szklaną przestrzenią wejściowa do sklepu
Apple Store, całkowicie wolną od konstrukcji ze stali
(Peter Bohlin, Bernard Cywiński, John Jackson; 2003–
2006). Jest to forma przeźroczysta i nierzeczywista,
a zarazem intrygującą i przyciągająca uwagę. Przy-
pomina szklaną pokrywę stojącą na powierzchni sto-
łu. Owalne szklane schody prowadzą do sklepu, znaj-
dującego się pod poziomem ulicy. Wydaje się być
uwolniona od tyranii grawitacji, jej lekkość nie kojarzy
się z długowieczną i trwałą architekturą [7].

Drugi obiekt to 75-piętrowy wieżowiec powsta-
jący naprzeciwko Museum of Modern Art w Nowym
Jorku zaprojektowany przez Jeana Nouvela (2007)
[8]. Obok hotelu i ekskluzywnych apartamentów
w zwężającej się ku górze, „muskularnej” strukturze
będą się mieściły dodatkowe przestrzenie wystawien-
nicze dla MOMA (powierzchnia 40 tys. m2). Elewacja
będzie w znacznej części przeźroczysta, co otworzy
przestrzeń wewnętrzną na otaczająca architekturę
(zaprojektowano na wzór wieży Eiffla przeźroczystą
windę) i pozwoli na redefinicje przestrzeni wystawien-
niczej.

Nowe ikony Pekinu
Spośród wielu wybudowanych obecnie w Peki-

nie obiektów jednym z najbardziej charakterystycz-
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nych jest siedziba chińskiej telewizji CCTV (Rem
Koolhaas i Ole Scheeren, 2002–2009). Tworzą ją dwie
wieże wysokie na 230 m, splecione u podstawy i na
szczycie prostokątnymi łącznikami. W pierwszym
będą się mieściły studia emisyjne i produkcyjne dla
dwustu programów oraz administracja, w drugim
zaprojektowano część otwartą dla publiczności, skła-
dającą się z sal wystawowych, widowni i hotelu. Za-
projektowany park medialny na zewnątrz budynków
stworzy możliwość filmowania plenerów i organizo-
wania imprez rozrywkowych [9]. Przygotowywana
przez Chińczyków olimpiada w 2008 roku wymaga-
ła przyciągnięcia uwagi niezwykłymi wydarzeniami
i obiektami. Obok stadionu zaprojektowanego przez
Jacques’a Herzoga i Pierre’a de Merona [10] oraz
Watercube autorstwa PTW Architects (J. Bilmon,
M. Butler, Ch. Bosse) siedziba telewizji stanowi no-
wą wyrazistą ikonę Pekinu. Nowe obiekty zdają się
przekraczać granice wysokości, mają ogromne po-
wierzchnie i często kontrowersyjną formę (Wielki
Teatr Narodowy). Nowe dzieła są przykładem zacie-
rania granic między wnętrzem a zewnętrzem (sta-
dion olimpijski), tym co realne i wirtualne (Digital
Beijing), między tym co jest tworem naturalnym i kul-
turowym (Watercube). Budynki same stają się oknem
na świat (siedziba telewizji), bramą otwierającą mia-
sto ku nowoczesności (Digital Beijing jako symbo-
liczna karta wstępu), zgodnie z przesłaniem olimpia-
dy: jeden świat, jeden sen.

Podsumowanie
Dzieło architektoniczne powstające w kontekście

współczesnego miasta, obok walorów estetycznych
i funkcjonalnych, powinno tworzyć nowe związki
z otaczająca go przestrzenią – podobnie jak w od-

biciu Sky Mirror (Anish Kapoor, 2006) w Rockefeller
Center w Nowym Jorku wprowadzenie rzeźby-lustra
pozwoliło w nowy sposób zobaczyć otaczającą ar-
chitekturę. Istotne są przede wszystkim związki
obiektu z formami i przestrzeniami, które mu towa-
rzyszą – ważna jest kompozycja stwarzająca nową
całość. Zdolność oddziaływania na emocje takiej
całości może ułatwić identyfikację i zapamiętywa-
nie budynku i sekwencji przestrzeni, z drugiej stro-
ny może tworzyć nastrój złożoności i niejednoznacz-
ności wzmacniający atrakcyjność miejsca, w którym
powstaje. Dobrze wkomponowany budynek staje się
dziełem sztuki, dyskretnie przyciągającym i zatrzy-
mującym na sobie naszą uwagę [11]. Zdaniem
Welscha: Budynek nie jest solitrem bądź molekułą.
Działa lub zawodzi w szerszym kontekście…[12].
Istotne jest zatem czy dzieło architektoniczne sta-
nowi neutralne tło czy też rywalizuje z kontekstem.
Niektóre znaczące budynki zaspakajają ambicje spo-
łeczności, stają się atrakcją miast, przyczyniając się
do rozwoju turystyki. Jednak często współcześni ar-
chitekci gonią za oryginalnością za wszelką cenę,
chcą aby projektowane przez nich formy były ich
własnymi wizytówkami. Zdaniem Buchanana: Archi-
tekt, który nie wie, co stanowi trwałą wartość, nie
jest w stanie jej stworzyć. Zamiast tego szuka krót-
kotrwałej sławy w niepoważnym formalizmie i pogo-
ni za modą, tworząc dzieła, które przykuwają uwagę
na chwilę a nie takie, które nagradzają dłuższą zna-
jomością [13]. Ważne wydaje się, aby powstające
budynki działały w szerszym kontekście czasowym
stając się równocześnie czynnikiem aktywacji ota-
czających je przestrzeni, dostosowując je do zmie-
niających się potrzeb mieszkańców i turystów, two-
rząc niepowtarzalne genius loci.
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DZIEŁO  GLOBALNE,  CZYLI  O  NOWYM  MIEJSCU  W  PRZESTRZENI
KULTUROWEJ  WSPÓŁCZESNEGO  KRAKOWA

THE  GLOBAL  WORK  OF  ART  –  ABOUT  THE  NEW  PLACE  IN  THE
CULTURAL  SPACE  OF  THE  CONTEMPORARY  CRACOW

Zespół sanktuaryjny w Łagiewnikach – dynamicznie rozwijające się centrum pielgrzymkowe, stanowi już nie
tylko ważny ośrodek kultu religijnego. To jedno z najważniejszych dzieł architektury sakralnej powstałych
w ciągu ostatnich 10 lat, powoli tworzy nowy znak w zapomnianym dotychczas rejonie Krakowa. Jako jedna
z niewielu sakralnych budowli staje się ekspansywnym elementem popkultury, wyrastającym ponad swój
religijny wymiar.

Słowa kluczowe: turystyka pielgrzymkowa, architektura sakralna, Łagiewniki, symulakra,
znak, makdonaldyzacja

Łagiewniki Sanctuary – rapidly growing pilgrimage centre is not only a place of the religious devotion. It is
one of the most important example of the sacred architecture of the last 10 years. It creates a new sign in the
forgotten district of the city. As one of the few sacred buildings it became a well known component of the
local popculture, overgrowing it’s religious character.

Keywords: pilgrimage tourism, sacred architecture, Łagiewniki, simulacra, sign, McDonaldization

Tak więc słowo było zamknięte w budowli, lecz
obraz jego znajdował się na jej powłoce, jak twarz

ludzka na trumnie mumii. I nie tylko kształt gma-
chów, lecz również miejsce, które sobie obierały,

wskazywało na myśl, którą przedstawiały sobą.
Wiktor Hugo [1]

Zamiast wstępu…
Dojeżdżając do Krakowa widzimy, w perspekty-

wie wielokilometrowych przestrzeni, rysującą się cha-

rakterystyczną nową campanillę, już prawie od 10 lat
na dobre wpisaną w tradycyjną koronkę krakowskich
wież kościelnych. To znak Nowego Miejsca – Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – no-
wej przestrzeni sacrum. Nowego serca wielkiego 750-
letniego miasta, które było – i jest nadal – ważnym
ośrodkiem kultu religijnego. Tradycje Krakowa – Cra-
covia altera Roma – w tym zakresie sięgają XII wieku
– wszak katedra na Wawelu i Skałka to miejsca, gdzie
pątnicy tłumnie nawiedzali groby krakowskich świę-

* Malinowska-Petelenz Beata, dr inż arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Urbani-
stycznego.
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tych, jak również sanktuarium Krzyża Świętego
w Mogile – najsłynniejsze w Polsce miejsce kultu Je-
zusa Ukrzyżowanego. Jednak nowa epoka w dzie-
jach krakowskiego i światowego pielgrzymowania
wiąże się właśnie z Łagiewnikami. Już bowiem nie
tylko Kalwaria Zebrzydowska, Jasna Góra, Święta
Lipka, ale teraz i krakowskie Łagiewniki w rekordo-
wym tempie stają się nowym celem pątników z 90
krajów świata [2]. Na czym więc polega fenomen
miejsca, które już teraz przyciąga tylu przyjezdnych,
co Wawel? Czy ta spektakularna budowla, obok kon-
trowersyjnej Świątyni Opatrzności Bożej i „niewypa-
łu estetycznego” [3] – maryjnego Lichenia, to jedno
z ostatnich dzieł polskiej architektury sakralnej, zre-
alizowanych z tradycyjnym, wielkim rozmachem, któ-
ra istotnie zmieniła coś w przestrzeni Krakowa?

Współczesne sacrum w mieście
 O panoramie miasta, o harmonii czy jej braku

decydowały rozmiary, proporcje i ekspresja dominu-
jących budowli w strukturach urbanistycznych. Przez
wieki europejskie miasta, niczym mozaikę, spajało
chrześcijaństwo – stąd głównie kościoły i ich wieże
stawały się ich wizytówkami – symbolami miast du-
żych i małych. Świątynie stanowiły formy mocne,
charakterystyczne, tworzyły punkty orientacyjne,
łączyły różnorodne struktury urbanistyczne, hierar-
chizowały przestrzeń, a jako obiekty szczególne,
wyznaczały nowe prądy artystyczne i kierunki w ar-
chitekturze. Dzieła te, z czasem stawały się ikonami,
symbolami swoich miast. Jednakże, na miano ikony,
kościoły i katedry pracowały przez kilka wieków.

A dziś? W procesie płynnej, nieustannej transfor-
macji, miasto wymyka się wszelkim próbom definicji,
jest często nieprzyjaznym, chaotycznym, „znijaczo-
nym” tworem, o nieczytelnej strukturze, wypełnianym
komercyjnymi obiektami i krzykliwą reklamą. Wizytó-
wek miast europejskich już nie stanowią kościoły
i katedry, lecz pnące się wciąż w górę gmachy biu-
rowców i hoteli, obiekty muzealne, stadiony i dworce

– wyglądające niczym gigantyczne rzeźby. Dzię-
ki intensywnej promocji, często stają się ikonami
zanim zostaną zbudowane, a gwiazdorskie nazwi-
ska mistrzów architektury, inteligentnie wspomaga-
ne przez media, przyciągają rzesze turystów, fanów
i dziennikarzy.

Dzisiejsze sakralne wizytówki miast są zatem
znacznie mniejsze, skromniejsze, nie mogą z oczy-
wistych względów konkurować ze współczesnymi
dominantami. Sacrum budowane jest przy uży-
ciu innych środków zgodnie z posoborową formułą
Domus Ecclesiae – nie poprzez gabaryt, ale raczej
skromność, prostotę kształtu i detalu oraz użycie
wyrafinowanych materiałów. Efektem takiej postawy
są nowo powstałe niewielkie, minimalistyczne i chłod-
ne kościoły w dzielnicach biznesu La Defense w Pa-
ryżu (F. Hammoutene) czy Donau City w Wiedniu
(H. Tesar), Pawilon Chrystusa na Światowej Wysta-
wie Expo w Hanowerze (Meinhard von Gerkan), ko-
ściół Serca Jezusowego w Monachium (Allmann,
Wappner, Sattler) czy Kaplica Pojednania w Berlinie
(R. Reitermann, P. Sassenroth).

W Krakowie, po 1989 roku wciąż powstają świą-
tynie, ale znacznie mniejsze, skrojone na „inną mia-
rę”: puentujący urbanistyczną oś Alei Róż kościół przy
ul. Bulwarowej (W. Cęckiewicz), upamiętniający hi-
storyczną walkę o krzyż niewielki kościół na osiedlu
Teatralnym, zwieńczony smukłą, ażurową sygnatur-
ką (K. Ingarden, P. Gawor), ceglane świątynie przy
ul. Brodowicza (S. Niemczyk), czy przy ul. Wesele
(W. Seruga).

Jednak od czasu wydarzenia artystycznego, jakim
było powstanie postmodernistycznej ikony architektury
sakralnej – Wyższego Seminarium Duchownego Zgro-
madzenia Księży Zmartwychwstańców (D. Kozłowski,
M. Misiągiewicz, W. Stefański) – wzorcowego i kano-
nicznego już dzieła w estetyce surowego betonu,
obiektu tajemniczego i wieloznacznego – dopiero
budowa łagiewnickiej świątyni stanowi Zdarzenie
w przestrzeni kulturowej współczesnego Krakowa [4].



419

Uformowanie przestrzenne – Nowy Znak w mieście
To oczywiście postać Jana Pawła II i jego wizyty

oraz kanonizacja siostry Faustyny stanowią naturalną
podbudowę oszałamiającego rozwoju miejsca, któ-
re awansowało z pozycji niewielkiej osady, poprzez
część przemysłową zaniedbanego przedmieścia, aż
do roli międzynarodowego centrum pielgrzymkowe-
go i jednocześnie nowego ważnego obszaru na
mapie Krakowa. Zespół świątynny autorstwa Witolda
Cęckiewicza jest w istocie rozbudową istniejącego
XIX-wiecznego neoromańsko-gotyckiego sanktu-
arium. Dotychczasowa kaplica przyklasztorna oka-
zała się już zbyt mała dla wciąż wzrastającej liczby
pielgrzymów przybywających nie tylko z Polski, ale
nieomal z całego świata.

Zespół sanktuaryjny zlokalizowano w południo-
wej części miasta, na wschód od linii kolejowej, po-
między ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi Zako-
pianki i ul. Turowicza. Nowe sanktuarium powstało
w strefie obrzeżnej łagiewnickiej zabudowy domów
jednorodzinnych, w sąsiedztwie komercyjnych wiel-
koprzestrzennych obiektów (Carrefour, Cinema City),
na skraju wzgórza, u stóp którego wije się rzeka Wil-
ga – na granicy z obszarem poprzemysłowych usy-
pisk dawnych zakładów Solvay.

Główną ideą urbanistyczną było wprowadzenie
nowej dominanty – wieży, reperu, który byłby z dale-
ka widocznym znakiem rozpoznawczym dla przyby-
wających do miasta od strony południowej. Zespół
sanktuaryjny uzupełniają kolejne subdominanty –
główny korpus bazyliki i tambur – jej wyższa część
prezbiterialna, wieża starego kościoła oraz wieża-bra-
ma akcentująca wejście na teren nowego sanktu-
arium. Wszystkie subdominanty powiązane są ze
sobą przestrzennie i osiami widokowymi z dominu-
jącą wieżą. 77-metrowa campanilla zamiast tradycyj-
nych dzwonów zawiera w górnej części przeszkloną
platformę widokową, która pozwala zwiedzającym
podziwiać szeroką panoramę Krakowa. Po prawie
10 latach stała się naturalnym uzupełnieniem trady-

cyjnych krakowskich dominant, prowadząc dialog,
w skali lokalnej – z potężną wieżą-kopułą dębnickie-
go kościoła św. Stanisława, wieżami podgórskich
neogotyckich świątyń czy kościoła w Borku Fałęc-
kim, jak i ponadlokalnej – klasztornymi wieżami Tyń-
ca i Bielan.

Campanilla łagiewnicka wraz ze śnieżnobiałym
eliptycznym korpusem świątyni widoczna ze wszyst-
kich punktów widokowych w Krakowie – zarówno ze
wzgórza wawelskiego, kopca Kościuszki, wapiennych
Krzemionek czy odległych Wzgórz Krzesławickich –
choć silnie skontrastowana z XIX-wiecznym klaszto-
rem magdalenek, zaplanowana jest, jako wytwarza-
jąca nowy kontekst, nie zaś jedynie mu się podpo-
rządkowująca. Akcentowana złotym krzyżem, wraz
z modernistyczną wieżą kościoła M.B. Zwycięskiej
na Górze Borkowskiej i skromną ceglaną wieżą sta-
rego sanktuarium, tworzy charakterystyczną bramę
– wizytówkę wjazdową do miasta od strony południo-
wej – obszaru wciąż jeszcze o charakterze amorficz-
nego suburbia.

Początek przestrzeni kulturowej miasta,
czyli dzieło globalne

Wieża łagiewnickiego sanktuarium pojawia się na
okładkach książek o Krakowie, nie tylko o charakte-
rze sakralnym, czy publikacji naukowych, dotyczą-
cych zagadnień z kręgu ewolucji architektonicznej
i artystycznej formy świątyni, ale także w przewodni-
kach, informatorach turystycznych, materiałach pro-
mujących miasto, kolorowych albumach czy stronach
internetowych. Trudno też nie wspomnieć, że cha-
rakterystyczna łagiewnicka campanilla w ostatnich
kilku latach stała się nowym motywem krakowskich
szopek, gdzie dotychczasowo obowiązywały kano-
niczne wizerunki wież mariackich czy wawelskich.
Jest jedyną nowoczesną formą sakralną Krakowa
pojawiającą się w aż tylu przedstawieniach, już silnie
zakorzenioną w świadomości zbiorowej nie tylko Kra-
kusów.
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Kulturotwórcze i miastotwórcze znaczenie tego
miejsca podkreśla także wciąż rosnąca liczba orga-
nizowanych tutaj, o zasięgu lokalnym i ponadlokal-
nym, katechez, konferencji, wykładów, dyskusji i kon-
certów. Wzrasta również aktywność okolicznych
mieszkańców, którzy chcąc zaspokoić rosnące po-
trzeby ruchu turystyczno-religijnego przekształcają
swoje domy na małe hotele, sklepy, kawiarnie, drobną
gastronomię, punkty sprzedaży pamiątek, itp. Funk-
cjonowanie nowego sanktuarium niewątpliwie oży-
wiło tę część miasta, zapoczątkowując tworzenie
nowego ładu, wymuszając istotne zmiany komuni-
kacyjne – obecne i planowane w przyszłości. „Kra-
ków mógłby żyć z turysty pielgrzyma jak Lourdes”
[5], zaś lekarstwem na spadek liczby turystów
w Krakowie – jak tegoroczne przegrane lato – może
być właśnie turystyka religijna. Pomimo iż brakuje
wciąż wokół Łagiewnik tanich hoteli, czy sieci lokali
gastronomicznych, miejsce przyciąga rzesze wier-
nych. W najbliższych kilku latach okaże się, czy po-
tencjał miejsca zostanie w pełni wykorzystany. Na
razie, jest to także miejsce rodzinnych wyjazdów
weekendowych, wypadów ze znajomymi, obowiąz-
kowych wycieczek szkolnych, czy zwykłych spa-
cerów. Również coraz popularniejsze, „w dobrym
tonie”, stają się odwiedziny znanych polityków i par-
lamentarzystów – już bowiem nie tylko katedra wa-
welska czy kościół Mariacki stanowią obowiązkowy
punkt wizyt dla najważniejszych osób w kraju.

W obliczu wzrostu popularności Łagiewnik, trud-
no nie zwrócić uwagi na transformację semantyczną
tego miejsca. Dziś, Łagiewniki to nie tylko miejsce
pamięci o objawieniach Faustyny Kowalskiej, kultu
Boga Miłosiernego i modlitwy – to miejsce jest tak-
że jednym z ważniejszych punktów w programach
zwiedzania Krakowa. Jako jedna z niewielu nowych
krakowskich inwestycji, zaistniała w świadomości
współczesnego turysty. Nie tylko tego religijnego –
pielgrzyma. Łagiewniki funkcjonują już jako obiekt
wart obejrzenia. Łagiewniki, tak jak Wawel, Rynek czy

wieża Eiffla, stają się miejscem, które odwiedza się
dla samego faktu odwiedzenia, są tłem kolorowych
fotografii. Sylweta świątyni pojawia się już nawet
wśród ulicznych sprzedawców obrazów, których naj-
częstszymi klientami są przecież zagraniczni turyści
(ew. polska emigracja).

Takie popularne miejsca, „napędzacze” turystyki,
swoiste mcdonaldy przestrzeni dzięki swojej rozpo-
znawalności wiele zyskują – powszechną znajomość,
hossę finansową, ale także tracą – intymność, zrozu-
mienie sensu. Turysta działa szybko: w ciągu dwóch
dni musi obejrzeć Kraków, Wieliczkę i Oświęcim –
ogląda zatem jedynie puste opakowania. Nie zawsze
dociera do tego, co nazwać można by sensem lub
istotą.

Czy Łagiewniki mogą dołączyć (albo może już
dołączyły) do zbioru ważnych miejsc z kolorowych
plakatów w popularnych magazynach? Czy Łagiew-
niki – odwiedzane przez tysiące ludzi w ciągu roku –
są jeszcze miejscem kultu czy stały się własną sy-
mulakrą [6]? Symulakra to pusty znak, ikona pozba-
wiona odniesienia do tego, co stanowiło jej sens.
W wyniku szybkiej popularyzacji, miejsca-symulakry
przestają odnosić zwiedzającego do esencji, znacze-
nia – po prostu „są” i należy je obejrzeć.

Pomimo iż to miejsce, jako wielkie katolickie sank-
tuarium, funkcjonuje stosunkowo od niedawna, już
stało się, w publicznym dyskursie, symbolem kościoła
postępowego stawianego w opozycji do równie dy-
namicznie rozwijającego się maryjnego Lichenia
– ośrodka katolicyzmu ludowego i dewocyjnego.
Łagiewniki coraz częściej funkcjonują także w prze-
strzeni medialnej jako przykład kościoła otwartego,
nowoczesnego, w przeciwieństwie nie tylko do wspo-
mnianego już Lichenia, ale i radykalnego Torunia
związanego z Radiem Maryja i TV Trwam. Telewizja
regionalna transmituje nabożeństwa ze Świątyni
Łagiewnickiej, msza św. w Dniu Niepełnosprawnych,
czy akcja krwiodawstwa (26 VII 2008) organizowane
w Łagiewnikach były szeroko komentowane w me-
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diach. Świątynia ta, chcąc konsekwentnie kreować
swój wizerunek Kościoła otwartego, musi funkcjono-
wać w mediach. Stąd bardzo dobra strona interneto-
wa, opracowana aż w pięciu językach. Niezbędne
jest korzystanie z narzędzi nowoczesnej techniki, nie-
zbędna jest popularność i podążająca za nią groźba
makdonaldyzacji.

W obliczu powstających kolejnych galerii handlo-
wych, supermarketów i multipleksów, coraz trudniej
odnaleźć w otaczającej rzeczywistości niewielkie
choćby enklawy przestrzeni wyciszonej. Poszuki-
wanie miejsc, którym udało się uciec przed coraz
gwałtowniejszym unowocześnianiem i brutalną po-
pularyzacją jest bardzo trudne. Powszechna makdo-
naldyzacja [7] wkroczyła we wszystkie dziedziny
codzienności nie pozostawiając miejsca na inny wy-
bór. G. Ritzer pisze: Trudno znaleźć zjawisko spo-
łeczne, które zupełnie uniknęło makdonaldyzacji, lecz
jakieś lokalne przedsiębiorstwo na Fidżi mogło jesz-
cze nie zostać przez nią dotknięte [8]. Masowe od-
wiedzanie Sanktuarium, racjonalizacja zwiedzania,
zmuszają do zadania pytań o to, czy Łagiewniki, jed-
no z ważniejszych punktów na religijnej mapie kultu-
ry chrześcijańskiej, stało się elementem wielkiej,
zmakdonaldyzowanej machiny turystycznej.

...na zakończenie...
Jeszcze kilkanaście lat temu trudno tu było doje-

chać, a w pięknej, niewielkiej kaplicy modliło się naj-
wyżej kilkadziesiąt osób. Dziś, ten intymny, kameral-
ny nastrój bezpowrotnie zniknął – do starej kaplicy już
często nie sposób się dostać – to cena, którą trzeba
płacić za niewyobrażalny wzrost popularności Łagiew-
nik. Teraz ludzie tłumnie wędrują tu, pragnąc zarów-
no dać świadectwo wiary, jak i... zaspokoić własną
ciekawość. To cena za mądre i piękne zagospodaro-
wanie spuścizny Jana Pawła II – powołanie do życia
nowego krakowskiego „serca miasta”, w którym naj-
pełniej czuć ducha Papieża. Ale czy to Nowe Miejsce
sprosta kolejnym wyzwaniom? Czy nie ulegnie nie-
bezpiecznej komercjalizacji? Wszystko wskazuje na
to, że liczba pielgrzymów systematycznie będzie wzra-
stać, bo dziś Łagiewniki znajdują się w ofercie naj-
ważniejszych agencji turystycznych świata.

Ten zmienny kontekst łagiewnicki z pewnością
wyróżnia go wśród innych tego typu miejsc w Pol-
sce. Sanktuarium stało się nie tylko przełomowym
dziełem architektonicznym w zapomnianym dotych-
czas rejonie Krakowa. Jako jedna z niewielu sakral-
nych budowli staje się elementem popkultury, wyra-
stającym ponad swój religijny wymiar.

PRZYPISY

[1] W. Hugo, Katedra Marii Panny w Paryżu, t. I, przeł.
H. Szumańska-Grossowa, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1976, s. 214.
[2] Według prof. Antoniego Jackowskiego, specjalisty migra-
cji pielgrzymkowych, nie ma nigdzie na świecie katolickiego
sanktuarium o tak wielkim zasięgu. Co roku przybywa tu po-
nad 2 mln pielgrzymów – to stawia Łagiewniki na drugim miej-
scu w Polsce (po Jasnej Górze). Dla porównania, do najwięk-
szych sanktuariów w Lourdes (6 mln pielgrzymów rocznie)
i Fatimie (5 mln) przyjeżdżają mieszkańcy z ok. 70 państw.
[3] W. Kosiński, Kościół pogodny, Architektura 10/2003,
s. 58.

[4] Jedynie wcześniejsza, historycznie ważna bieńczycka
Arka, zdołała zakorzenić się w potocznej świadomości,
jako ważny i charakterystyczny współczesny znak sacrum
w Krakowie.
[5] M. Kursa, M. Skowrońska, Turystyczny Kraków jak dru-
gie Lourdes, Gazeta Wyborcza, 29.08.2008.
[6] J. Baudrillard, Symulakry i symulacje, przeł. S. Królak,
Wyd. Sic!, Warszawa 2005.
[7] G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, przeł.
L. Stawowy, Wyd. Literackie MUZA, Warszawa 2005.
[8] Ibidem, s. 25.
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DZIEŁO  ARCHITEKTURY  JAKO  WĘZEŁ  KOMPOZYCYJNY
W  PRZESTRZENI  MIASTA

THE  WORK  OF  ARCHITECTURE  AS  A  KNOT  OF  URBAN
COMPOSITION

Niektóre budowle odgrywają kluczową rolę w strukturze krajobrazu miejskiego jako miejsce krzyżowania się
wątków kompozycyjnych. Są to węzły tkanki urbanistycznej. Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprojektowa-
ne przez Franka O. Gehry’ego jest dobrym przykładem takiej kompozycyjnej dominanty.

Słowa kluczowe: kompozycja architektoniczna, kompozycja urbanistyczna

Same buildings play a crucial part in a structure of townscape as a junctions of compositional forces. There
are a knots of urban tissue. The Guggenheim Museum Bilbao designed by Frank O. Gehry is the good
example of this kind of compositional dominant.

Keywords: architectural composition, urban composition

* Maluga Leszek, dr hab. inż. arch., Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.

Dzieło architektury zajmuje określone miejsce
w tkance miejskiej. Miejsce jest kategorią prze-
strzenną pozwalającą strukturalizować dowolnie wielki
obszar miasta. Miejsce oznacza punkt w przestrzeni,
który posiada zdeterminowaną lokalizacje oraz cha-
rakteryzuje się konkretną wielkością. Może mieć ka-
meralną skalę i tworzyć szczególny lokalny klimat
estetyczny (genius loci) lub skalę obiektu oddziały-
wującego wizualnie na znaczny obszar miasta. Dzie-
łem architektury bez wątpienia jest Niemiecki Pawi-
lon Miesa van der Rohe w Barcelonie (1929). Jednak
horyzontalny układ brył, niewielka skala założenia
oraz położenie we wnęce parkowej powoduje, że

może on być przez pędzącego turystę po prostu
niezauważony. Obiekt ten nie odgrywa istotnej roli
w strukturze kompozycyjnej miasta. Z kolei nie-
dawno ukończony wieżowiec Torre Agbar autorstwa
Jeana Nouvela (1999–2005, wys. 142 m) zlokalizo-
wany przy jednym z ważniejszych węzłów komuni-
kacyjnych Barcelony stał się istotnym elementem
kompozycyjnym, konkurując w krajobrazie miasta
z wieżami bazyliki La Sagrada Família.

Dzieło architektoniczne samo w sobie może sta-
nowić układ skończony, zamknięty, który uwidacz-
nia swoje walory niezależnie od tego, czy zostanie
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Muzeum Guggenheima w Bilbao, proj. Frank O. Gehry, 1991–1997 (rys. L. Maluga) / The Guggenheim Museum Bilbao,
designed by Frank O. Gehry, 1991–1997 (drawing by L. Maluga)
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wstawiony w centrum miasta, na jego peryferiach czy
w krajobraz pustynny – jak dzieło rzeźbiarskie, które
wędrując po wystawach nie traci nic ze swojej warto-
ści. Ale od dzieła architektury adresowanego do okre-
ślonej przestrzeni miasta można oczekiwać walorów
przestrzennych, które są efektem podjęcia gry kom-
pozycyjnej z otoczeniem. Jedne obiekty wpisują się
w tkankę miejską i pełnią role szeregowych uczest-
ników spektaklu miejskiego, inne pretendują do roli
pierwszoplanowych aktorów. Takie dzieła architek-
tury stanowią węzły kompozycyjne w strukturze urba-
nistycznej.

Węzeł jest splotem szeregu składowych kompo-
zycyjnych, jest formą artykulacji przestrzeni miejskiej,
miejscem szczególnym. Analiza oddziaływania obiek-
tu architektonicznego na otoczenie w zakresie defi-
niowania np. osi widokowych, wnętrz urbanistycz-
nych, ciągów zabudowy itp., pozwala wykazać, czy
określony utwór można uznać za taki węzeł.

W średniowiecznym mieście katedra z wieżami
czy ratusz w centrum miasta wyznaczały prosty
i czytelny ład przestrzenny. Budowanie miasta było
konstruowaniem porządku geometrycznego, czasa-
mi bardzo prostego z czytelnym elementem domi-
nującym. Taki ład przestrzenny wyróżniał osiedla
ludzkie wśród pozornego chaosu otaczającej przy-
rody.

Na złożoność współczesnych miast składają
się historyczne nawarstwienia, rozwój terytorialny ob-
szarów miejskich, planowana lub spontaniczna za-
budowa itp. Wszystkie te procesy wymagają nieustan-
nego analizowania stanu struktury miejskiej
i podejmowania działań korygujących. Zderzenie wie-
lu prostych porządków i przypadkowych uzupełnień
prowadzi do narastania złożoności, a nawet chaosu
przestrzennego krajobrazów miejskich. W tej złożo-
nej strukturze przestrzennej twórcy starają się się-
gać po rozwiązania skrajnie proste jak Wielki Łuk
w La Défense w Paryżu (proj. J. O. von Spreckelsen,
1982–1989), lub rozwijają specyficzną plastykę, któ-

rej przykładem jest „miejska kaligrafia” (urban calli-
graphy) Zahy Hadid [1].

Bilbao, największe miasto Kraju Basków, stało się
sławne w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku dzięki realizacji Muzeum Guggenheima zaprojek-
towanego przez Franka O. Gehry’ego (1991–1997).
Bez wątpienia obiekt ten jest jednym z najważniej-
szych dzieł architektury końca XX wieku (…the gre-
atest building of our time – Philip Johnson [2]).

Miasto odczuło boleśnie kryzys przemysłu stocz-
niowego w latach osiemdziesiątych. Władze lokalne
postanowiły stworzyć program ożywienia gospodar-
czego miasta m.in. poprzez zagospodarowanie po-
przemysłowych terenów wzdłuż rzeki Nervión, która
stanowi oś przestrzenną miasta (Bilbao Ría 2000) [3].
Jednym z pierwszych zrealizowanych elementów była
budowa muzeum. W 1998 roku została zatwierdzo-
na trzecia wersja planu miejscowego terenu  przyle-
głego do muzeum (Abandoibarra Master Plan), który
w wyniku konkursu (1993) opracowywał Cesar Pelli,
Diana Balmori i Eugenio Aguinga. W ramach tego
planu powstał już m. in. hotel według projektu Ricar-
do Legorrety (kamienny blok przetworzony w perfo-
rowaną rzeźbę), a sam Pelli jest w trakcie realiza-
cji wieżowca Iberdrola Tower (165 m wysokości).
Powstają zatem dzieła architektury, które wpisują się
w scenariusz kompozycyjny dla tej części miasta:
hotel Legorrety tworzy flankę jednej z osi kompozy-
cyjnych zespołu, a obiekt wieżowy będzie stanowił
dominantę wysokościową w mieście. Bulwary nad-
rzeczne zostały uzupełnione o tereny parkowe, cią-
gi spacerowe, formy plastyczne. Ale w tej sytuacji
muzeum nadal będzie newralgicznym punktem kom-
pozycyjnym całego obszaru miasta zwróconego do
rzeki.

W niedalekiej odległości od Muzeum Guggenheima
został wybudowany most pieszy przez rzekę (Pasa-
rela Zubi Zare, 1990–1998) autorstwa Santiago Cala-
travy oraz bliźniacze wieżowce będące częścią
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zespołu Isozaki Atea, które zaprojektował Arata Iso-
zake, (od 1999, wys. 80 m). Z kolei Zaha Hadid opra-
cowała plan zagospodarowania terenów poprzemy-
słowych w dalszej, północnej części miasta na
rzecznym półwyspie Zorrozaurre (Zorrozaurre Master
Plan, 2004–2008). W mieście powstają również reali-
zacje innych wielkich twórców, takich jak, Norman
Foster, Álvaro Siza, Rafael Moneo, Robert Stern,
Philippe Starck. Prowincjonalne miasto, ważne przed-
sięwzięcia, wielkie nazwiska.

Mieszkańcy nie identyfikują się jeszcze z obiek-
tem muzeum, fascynującym przede wszystkim tu-
rystów. Jednak decyzja władz Bilbao z przed kilku-
nastu lat zaowocowała fenomenem szeroko komen-
towanym w świecie oraz przynosi określone korzyści
przestrzenne, ekonomiczne i kulturowe [4].

Bilbao jest dobrym przykładem reagowania na
wspomnianą wcześniej potrzebę aktualizowania dzia-
łań przestrzennych w żywym organizmie współcze-
snego miasta. Natomiast samo Muzeum Guggenhe-
ima jest pretekstem do rozważań na temat roli
kompozycyjnej w przestrzeni miejskiej dzieł architek-
tonicznych o wybitnych walorach przestrzennych.

Muzeum Gehrego jest węzłem kompozycyjnym
w sensie dosłownym jako forma architektoniczna oraz
jako element układu przestrzennego miasta. Bryła
muzeum jest niezwykła pod względem układu prze-
strzennego – w tradycyjnym rozumieniu porządku
geometrycznego oraz materiału użytego na elewa-
cjach, zwłaszcza w zestawieniu z neobarokowymi
kamienicami okolicznej zabudowy. Metalowe skoru-
py i wydłużone opływowe kształty przywołujące
łuskowate powłoki ryby wyrzuconej na brzeg rzeki
dalece odbiegają od tradycyjnego porządku elewa-
cji architektonicznych. Można jednak w tej formie
znaleźć motywacje dla mediującej roli bryły pomię-
dzy rzeką a miastem.

Lokalizacja budowli na brzegu rzeki tuż przy mo-
ście eksponuje ją i stwarza możliwość jej obserwacji

z różnych kierunków. Po bliższym przeanalizowaniu
widoków w osi ulicy prowadzącej z centrum miasta,
wzdłuż bulwarów nadrzecznych czy z okolicznych
wzniesień, można dostrzec grę kompozycyjną, pro-
wadzoną zarówno ze sztywną strukturą starej za-
budowy śródmieścia, jak i z miękką geometrią na-
brzeży, przepraw komunikacyjnych, przenikania
się miasta ze schodzącymi ku rzece zboczy wzgórz.
Realizowany obecnie plan zagospodarowania nad-
rzecznego obszaru Abandoibarra jest nawiązaniem
do kluczowej lokalizacji muzeum. W ten sposób „za-
supłana” struktura samego obiektu jest jednocześnie
węzłem kompozycyjnym dla całego otaczającego
obszaru miasta – przenikają się w nim liczne wątki,
osie i kierunki. Stanowi swoistą puentę, która decy-
duje o wyjątkowym charakterze tego miejsca.

Miasto powinno być czytelne w zakresie swojej
struktury przestrzennej – jest to jeden z warunków
sprawnego funkcjonowania takiego organizmu. Obra-
zy miasta postrzegane z poziomu chodnika tworzą
ramy, w których przemieszczają się stali mieszkańcy,
jak i chwilowi przybysze. Każda sytuacja miejska jest
inna. Lecz w każdym wypadku złożoność przestrzen-
nego otoczenia powinna umożliwiać rozpoznawanie
struktury, np. hierarchii elementów, ich roli w budowa-
niu przestrzeni miejskiej, sens estetyczny i użytkowy
poszczególnych form, jak i całości. W dużej zbiorowo-
ści form i przestrzeni nowy obiekt architektoniczny może
przyjmować różne role w strukturze kompozycyjnej
miasta. Z punktu widzenia interesu krajobrazu miejskie-
go istotne jest, aby nie był to twór obojętny, a tym
bardziej wrogi. Dlatego dzieło architektury jako węzeł
kompozycyjny musi cechować się siłą wyrazu, która
wyróżnia go oraz pozwoli pełnić tą szczególną rolę.

Do określeń charakteryzujących węzeł kompozy-
cyjny można zaliczyć m.in. takie, jak:

– wyrazistość rozumianą jako jednoznaczność, czy-
telność formy w odniesieniu do tła urbanistycz-
nego,
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– odmienność (ale nie obcość) jako wyróżnienie
bryły przez kontrast formalny,

– dominacja wynikająca z przewodniej roli w oto-
czeniu i wyrażająca się poprzez masę, wysokość
bądź rozległość założenia, itp.
Posiadając takie cechy obiekt może skutecznie

pełnić określone zadania w przestrzeni miejskiej, np.:
– mediować poprzez wprowadzanie ładu porząd-

kującego w przestrzeń skonfliktowaną,
– krystalizować, a więc tworzyć czytelne centrum

porządku przestrzennego, czy
– restrukturyzować, czyli zmieniać charakter prze-

strzenny określonego obszaru.
Stopień spełnienia takich zadań podlega intersu-

biektywnej ocenie, będącej podstawą do uznania war-
tości określonego dzieła jako węzła kompozycyjnego.
Niektóre cechy czy zadania przypisywane takiemu
obiektowi czasami wykluczają się wzajemnie, lecz włą-
czone do gry kompozycyjnej w konkretnej sytuacji prze-
strzennej przez obdarzonego wyobraźnią twórczą ar-
chitekta, mogą skutecznie współkonstytuować dzieło
architektury. Muzeum Guggenheima jest przykładem
takiego dzieła pełnego napięć, umiejętnie rozłożonych
w określonej sytuacji miejskiej.

Złożona struktura przestrzenna współczesnego
miasta wymaga tego rodzaju węzłów jako elemen-
tów czytelnych, które są w stanie artykułować rozle-
gły pejzaż, tworzyć znaki w przestrzeni, podnosić
prestiż miejsca. Powstawanie takich obiektów nie
powinno być jednak jedynie kwestią indywidualnych
ambicji projektantów, lecz efektem wyobraźni współ-
uczestników gry o przestrzeń i twórczego myślenia
w skali krajobrazu miejskiego [5].

Rozważając problem kompozycji architektonicz-
nej w przestrzeni urbanistycznej sięgnięto do przy-
kładu Bilbao, ponieważ realizacja Gehrego i inne
przedsięwzięcia opracowywane w tym mieście przez
znanych twórców powodują, że jest ono przedmio-
tem zainteresowania szerokiej, światowej opinii pu-
blicznej i realizacje te mogą oddziaływać na kształto-
wanie się poglądów zawodowych [6].

Działania inwestycyjne w strukturach współcze-
snych miast dokonuję się nieustannie, w różnych
skalach i z różnym kompozycyjnym skutkiem dla
pejzażu miejskiego.

We Wrocławiu ukończono w ubiegłym roku bu-
dowę Pasażu Grunwaldzkiego – wielofunkcyjnego
zespołu usługowego na eksponowanej działce przy
placu Grunwaldzkim, jednym z najważniejszych wę-
złów komunikacyjnych i przestrzennych miasta
(proj. Mofo Architekci, 2004, [7]). W ocenie autora
tych rozważań zrealizowany projekt zaprzepaścił
szansę na wykorzystanie lokalizacji do podniesie-
nia walorów wielkomiejskiej struktury (powstanie
węzła kompozycyjnego), choćby w kontekście
przeprowadzanych wcześniej konkursów i studiów
projektowych. Rzecz w tym wypadku polega nie
tyle na magii nazwisk wielkich twórców – choć ta
okoliczność stwarza większe prawdopodobieństwo
powstania znaczącego dzieła architektonicznego,
a nie tylko szeregowego obiektu – lecz na wyobraź-
ni projektantów oraz inwestorów [8]. Dlatego na
ten wrocławski przykład prawdopodobnie nikt nie
będzie się powoływał w rozważaniach o dziełach
architektonicznych w przestrzeni współczesnego
miasta.
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W artykule zaprezentowano rolę formy współczesnych dzieł architektonicznych i ich wpływ na uformowania
śródmieścia Poznania. W okresie powojennym pojawiły się w Poznaniu dwie realizacje, które swoimi kubicz-
nymi formami zdeterminowały współczesny kształt miasta. Są to: Powszechny Dom Towarowy „okrąglak”
oraz zespół biurowo-usługowy „Alfa”. Ich proste formy determinujące współczesny kształt miasta wywodzą
się z idei nadających ton przebudowie centrów wielu europejskich miast.

Słowa kluczowe: architektura, forma, przebudowa, Poznań

The article presents the role of the form of modern architectural works and their effect on the formation of the
city centre in Poznań. After World War II two projects that determined the modern shape of the city with their
cubic forms appeared. These were Powszechny Dom Towarowy „Okrąglak” (the so-called „Rotunda” De-
partment Store) and the Alfa commercial complex. Their simple forms stem from ideas that affected the
conversion of many European city centres.

Keywords: architecture, form, conversion, Poznan

W historii budowy miast zdarzają się takie mo-
menty, w których pojedyncze obiekty w zasadniczy
sposób zmieniają ich obraz przestrzenny. Decyzja
o ich lokalizacji i powstaniu jest w istocie rozważa-
niem na temat ich tożsamości. Problemy przebudo-
wy centrów miast, idei je kształtujących, ich formy
oraz spójności z wcześniejszą zabudową stały
się jednymi z najbardziej dyskutowanych problemów

teoretycznych, a także przedmiotem wielu dyskusji
i sporów.

Poglądy na temat przebudowy śródmieść były
podejmowane wielokrotnie w okresie po II wojnie
światowej, tak w miastach europejskich, jak i amery-
kańskich. Zwłaszcza w Polsce, ze względu na ogrom-
ne zniszczenia wojenne problem ten nabrał szcze-
gólnego znaczenia. W rozważaniach na temat kształtu

* Marciniak Piotr, dr inż. arch., Politechnika Poznańska, Wydział Architektury.
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1. Śródmieście – widok z lotu ptaka od w kierunku pn-zach., 1969. Na pierwszym planie zespół „Centrum”, na
drugim PDT „Okrąglak”, (źródło: archiwum MKZ Nr 218058/7) / City Centre, a bird’s eye view to the north-
west, 1969. „Centrum” complex in the foreground, „Okrąglak” Department Store in the background (source:
City Heritage Conservator Archive No. 218058/7)   2. Śródmieście, model przebudowy, widok w kierunku pn-
-zach, 1969, (źródło: archiwum MKZ Nr 332) / City Centre, conversion model, a bird’s eye view to the north-
-west, 1969 (source: City Heritage Conservator Archive No. 332)
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śródmieść miast polskich odwoływano się wielokrot-
nie do doświadczeń innych miast europejskich. Pod-
stawą wszelkich działań projektowych były poglądy
teoretyczne na temat form ich przebudowy, które
zyskały wówczas znaczące grono zwolenników, wpły-
wając tym samym na ostateczny kształt miast.

W okresie powojennym pojawiły się w Poznaniu
dwie realizacje, które swoją prostą, kubiczną formą
zdeterminowały XX-wieczny kształt miasta. Są to:
Powszechny Dom Towarowy „Okrąglak” oraz zespół
biurowo-usługowy „Centrum” (przemianowany na-
stępnie na zespół „Alfa”).

Powszechny Dom Towarowy „Okrąglak” powstał
przy ul. Mielżyńskiego, w miejscu zniszczonego w
czasie II wojny światowej Banku Cukrownictwa. W
roku 1948 rozpoczęto jego budowę; otwarcie odby-
ło się w 1955 roku. Autorem projektu był Marek Ley-
kam, twórca dużego formatu, projektant wielu bu-
dowli użyteczności publicznej, mieszkaniowych,
przemysłowych i obiektów sportowych m. in.: Domu
Turysty w Płocku, AWF w Poznaniu, Państwowego
Instytutu Geologicznego w Warszawie oraz współ-
autor Stadionu Dziesięciolecia w Warszawie. Za
szczególnie ważne realizacje Leykama uważane są
obiekty wzniesione w okresie socrealizmu, kiedy jako
jeden z nielicznych kontynuował tradycję przedwo-
jennej na wskroś nowoczesnej architektury [1].

„Okrąglak” jest wbrew czasowi budowy obiektem
modernistycznym, stanowiącym silną zwartą bryłę.
Rzut na planie okręgu mieści centralnie umieszczoną
klatką schodową. Elewacje o powtarzającym się ryt-
mie paneli elewacyjnych tworzą układ strukturalnej
siatki. Należy podkreślić wykonanie budynku w no-
wej wówczas w Poznaniu technologii prefabryko-
wanej. Bryła „Okrąglaka” pomimo nowoczesnej for-
my, ze względu na doskonałe wpisanie się w skalę
ulicy Mielżyńskiego jest do dzisiaj jednym z symboli
miasta.

Drugą niezwykle istotną realizacją dla współcze-
snego Poznania jest zespół budynków „Alfa”.

Formę przestrzenną budynków tworzy plastycz-
na gra wysokich i niskich elementów kompleksu
zabudowy. Część wysoka składa się z pięciu kubicz-
nych, prostopadłościennych, dwunastokondygnacyj-
nych wieżowców o wysokości 42 m, połączonych
niską, również prostopadłościenną, dwukondygna-
cyjną częścią z przejazdem nad ul. Kantaka. Niska
część o długości 136 m tworzy jeden wspólny funk-
cjonalnie ciąg przeznaczony na usługi i sklepy, pię-
tra wyższe przeznaczono na funkcje biurowe. Gene-
ralnym projektantem całego założenia był Jerzy
Liśniewicz, twórca koncepcji urbanistycznej przebu-
dowy centrum. Realizacja miała miejsce w latach
1965–1972 i została podzielona na dwa następujące
po sobie etapy. Budowa pierwszej części, położonej
pomiędzy ulicami Ratajczaka i Kantaka zaprojek-
towanej przez Tadeusza Płończaka trwała od 1965
do 1970 roku. Projektantem drugiej, zrealizowanej
w 1972 roku części położonej pomiędzy ulicami Kan-
taka i Gwarną był Zygmunt Waschko [2].  Podjęcie
realizacji projektu wymagało wyburzenia znacznej
liczby wartościowych i zachowanych w niezłym sta-
nie technicznym kamienic.

Na ogólną koncepcję zespołu miały wpływ zmie-
niające się poglądy na kształt przestrzenny śródmie-
ścia, które zakładały poszerzenie ul. Święty Marcin
przewidywanej jako jednej z głównych ulic średnico-
wych łączących zachodnią część Poznania z projek-
towaną dzielnicą mieszkaniową Rataje lub łącznik
między głównymi traktami średnicowymi północ–
południe.

Zespół „Centrum” jest pierwszym w skali Pozna-
nia przykładem zabudowy w śródmieściu uciekają-
cej od socjalistycznej zasady tzw. zwartości miasta.
Zdystansował się do obrzeżnej zabudowy arterii miej-
skich i wprowadzaniu zabudowy mieszkaniowej do
śródmieścia. Koncepcja przebudowy śródmieścia
Poznania współgrała z aktualnymi wówczas trenda-
mi modernizacji polskich miast zakładającymi nie-
jednokrotnie całkowite wyburzenie dawnego centrum
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i wprowadzenie na jego miejsce nowoczesnej, utrzy-
manej w modernistycznej konwencji zabudowy.
W obu przypadkach o formie architektonicznej obiek-
tów decydował paradygmat nowoczesności i wia-
ra w nowe formy mające w zamierzeniu budować
„nową” strukturę, tak przestrzenną, jak i historyczną.

Analizując doświadczenia innych miast warto za-
uważyć, że w Poznaniu dzięki budowie zespołu „Cen-
trum” doszło do przesunięcia środka ciężkości w stro-
nę zachodnią, przy zachowaniu historycznego
centrum Starego Miasta oraz dawnego układu urba-
nistycznego.

Podobne idee nadawały ton przebudowie cen-
trów wielu europejskich miast. W Holandii okres lat
pięćdziesiątych był czasem rekonstrukcji, odbudo-
wy i rozwoju po zniszczeniach wojennych. W więk-
szości najbardziej zniszczonych przez działania wo-
jenne miast prace budowlane trwały aż do lat 60.
W znacznie większej skali przemodelowanie śród-
mieścia miało miejsce w odbudowie centrum Rotter-
damu. Miasto zostało w znacznej części zniszczone
w trakcie walk i bombardowań 1945 roku. Projekt
odbudowy miasta realizowany w miejskiej pracowni
urbanistycznej pod kierunkiem Van Traa, w szcze-
gólny sposób potraktowano w nim nowy ośrodek
handlowo-usługowy. Realizacja centrum handlowe-
go Lijnbaan według projektu Van de Broeka i J Ba-
kemy trwała (wraz z Dworcem Centralnym) od 1948
do 1953 roku [3]. Projekt będący rozwiązaniem mo-
delowym na europejską skalę, wprowadził koncen-
trację usług w niskiej kilkukondygnacyjnej części
przylegającej do głównej ulicy oraz wydzielenie ru-
chu pieszego. Pozostawił jednak zabudowę miesz-
kaniową w postaci kilkunastokondygnacyjnych wie-
żowców które stały się dominującym elementem
w skali urbanistycznej. Podobne rozwiązanie zasto-
sowali szwedzcy urbaniści opracowujący przebudo-
wę Sztokholmu i jego śródmieścia. Ze względu na
dławienie się centrum, zespół architektów i urbani-
stów z Paulem Hedgvistem i Svenem Markeliusem

działający pod kierunkiem Gorana Sidenbladha prze-
prowadził nie tylko „decentralizację” niektórych ele-
mentów usługowych, ale pełną jego przebudowę.
Powstały kolejne ośrodki usługowe w miastach-sate-
litach oraz ośrodki ponad dzielnicowe oparte na kla-
rownym systemie komunikacji kołowej i transporcie
publicznym. Plan centrum (Norrmalm) obejmuje
układ placów wraz z bogatą i wielofunkcyjna struktu-
rę przestrzenną z pięcioma wieżowcami biurowymi
i ulicą handlową [4].  Projekty szwedzkie były twór-
czym wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich,
w szczególności przebudowy centrum Filadelfii opar-
tej na studium użytkowania terenu i prognozie zmian
wykonanej przez J.Rannelsa [5].  Przebudowa cen-
trum Sztokholmu wyraźnie wskazuje na inspiracje tym
zespołem wielopiętrowych biurowców z usługami
w parterach.

W jeszcze większym stopniu przeobrażenia cen-
trów miast dokonywały się w Wielkiej Brytanii. Przy-
kładem odbudowy zniszczonego w czasie działań
wojennych miasta jest Coventry. Prace nad przebu-
dową, ze względu na gwałtowny przyrost funkcji
w śródmieściu oraz gwałtowny rozwój przemysłu pro-
wadzone były już przed wojną. Zniszczenia wojenne
dały okazję do znacznej przebudowy centrum mia-
sta z obwodowa komunikacją i skontrastowaniem
reliktów dawnej XV-wiecznej katedry z nowym ko-
ściołem zlokalizowanym w jej pobliżu. Prace którymi
kierowali początkowo D. Cribson, a następnie A. Ling,
musiały zostać uzupełnione w następnych latach
o parkingi wielopoziomowe oraz inne rozwiązani roz-
wiązania kanalizujące zwiększony ruch samochodo-
wy [6]. Najbardziej znanym przykładem odbudowy
i przebudowy śródmieścia jest Barbican – fragment
śródmieścia Londynu. Istotą projektu wykonanego
przez architektów miejskich oraz Chamberlina, Po-
wella i Dona było przywrócenie handlowego charak-
ter śródmieścia oraz, co równie ważne, stworzenie
odpowiednich warunków do ponownego osiedlenia
się tu mieszkańców opuszczających Barbican już od
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kilkudziesięciu lat. Związano większą mieszkaniową
część zabudowaną wielokondygnacyjnymi budynka-
mi z mniejszą o charakterze usługowo-handlowym
oraz wprowadzono (choć zapewne w niewystarcza-
jący sposób) z zielenią uzupełniającą zabudowę.
Stworzono w ten sposób wielopoziomową struktu-
rę z pełną segregacją ruchu, i pełnym powiązaniem
funkcji mieszkaniowej i usługowej. Poziom pieszy
obejmował różnorodne funkcje, domy towarowe,
sklepy, kawiarnie, sale wystawowe i hotele tworząc
w ten sposób wielofunkcyjne centrum miasta.

W rozwiązaniach stosowanych w dawnym bloku
wschodnim, problem przebudowy śródmieścia zaj-
muje istotne miejsce ze względu na oddziaływa-
nie (także ideologiczne) na rozwiązania stosowane
w państwach satelickich. Wielu z radzieckich teore-
tyków i praktyków, kładzie nacisk na przebudowę
śródmieść ze względu na ich zużycie i wymianę za-
sobów mieszkaniowych. Modelowym rozwiązaniem
jest Prospekt Kalinina – centralna ulica i zespół usłu-
gowo-biurowy w Moskwie, z sekwencją wielokondy-
gnacyjnych wieżowców obudowujących ulicę. Nieco
inne rozwiązanie zastosowano w Lipsku, gdzie wpro-
wadzono nowe budynki o charakterze wielofunk-
cyjnym, do dawnego zabytkowego centrum miasta,
rezygnując z ruchu kołowego na rzecz pieszego
z zarezerwowaniem dojazdów do zewnętrznych par-
kingów.

Układy takie zaczerpnięte z Moskwy oraz oparte
na doświadczeniach zachodnioeuropejskich, wpro-
wadzane są w wielu miastach bloku socjalistyczne-
go. Pewną wspólną cechą wskazanych wcześniej
przykładów jest charakterystyczny osiowy układ urba-
nistyczny, podkreślający wagę i charakter głównej
ulicy, obudowanej niskim zespołem handlowo-usłu-
gowym biegnącym wzdłużnie do ulicy podkreślonym
budynkami wysokościowymi (lub o znacznej kuba-
turze) o funkcji biurowej (lub ewentualnie mieszka-
niowej przy próbie wprowadzenia mieszkalnictwa do
śródmieścia).

W Dreźnie układ nowego założenia centralnego
Pragen Strasse połączonego ze śródmiejskim pla-
cem Altmarkt, położonego między dworcem w histo-
rycznym centrum miasta, oparty jest na osi wybiega-
jącej z zabytkowej części obudowanej niskim ciągiem
handlowym uzupełnionym o kilka wysokich budyn-
ków o funkcji hotelowej. Całe założenie wyłączone
jest z ruchu kołowego [7]. Model taki w charaktery-
stycznym układzie kształtowania przestrzeni głównej
ulicy poprzez wzdłużne dwukondygnacyjne bloki
usługowe, do których przylegają szczyty wysokich
budynków mieszkalnych lokalizowane poprzecznie
realizowany był później w wielu innych miastach.
Można go odnaleźć w Warnie (projekt P. Pawłowa
z początku lat siedemdziesiątych) czy w Gheorghiu
Dej w Rumunii.

Szczególnego wyrazu nabiera podobne założenie
zrealizowane w Warszawie, przy Placu Defilad
i Ścianie Wschodniej. W opozycji do socrealistyczne-
go Pałacu Kultury i Nauki projektu Lwa Rudniewa
z 1955 roku, uformowano nowoczesny wielofunkcyjny
kompleks obiektów handlowych, usługowych, hotelo-
wych i administracyjnych z uzupełniającą zabudową
mieszkaniową Ściany Wschodniej zaprojektowane
przez Z. Karpińskiego z zespołem w 1968 roku. Zwarta
zabudowa kubicznymi formami ulicy Marszałkowskiej
skontrastowana z monumentalnym „darem Związku
Radzieckiego” wpisuje cały kompleks w sieć uliczną
śródmieścia Warszawy. Głównym akcentem tworzącym
w tym miejscu panoramę miasta są wysokie budynki
połączone z niskimi, rozległymi częściami handlowo-
usługowymi uzupełnionymi o pasaż handlowy. Rytm
70-metrowych wieżowców odpowiadać miał historycz-
nie wykształconemu gabarytowi dominant Warszawy
z połowy XX wieku, takich jak: hotel „Warszawa” czy
gmach PAST-y [8].

Koncepcja przebudowy ulicy Święty Marcin wy-
raźnie czerpie inspiracje z wielu ówczesnych opra-
cowań wyprzedzających jednak rozwiązanie poznań-
skie o kilka (kilkanaście) lat. Rozwiązanie nowego
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centrum Poznania nie jest opracowaniem oryginal-
nym. Bazuje bez wątpienia na wcześniejszych do-
świadczeniach innych miast zachodnioeuropejskich.
W równie totalny sposób przebudowywano centra
innych miast europejskich, wspomnianego Rotterda-
mu, Hamburga, fragmentów Londynu (Barbican) czy
Sztokholmu [9].  Również wiele z miast postsowiec-
kich, zapatrzonych w Prospekt Kalinina w Moskwie,
jak Drezno czy Warna wprowadzają podobny model
przestrzenny, najczęściej w układach rozluźnionych.
Ze wzorców polskich rozwiązanie poznańskie naj-
bliżej nawiązuje do warszawskiej Ściany Wschod-
niej, zaś w dyspozycji przestrzeni miejskiej do cen-
trum Katowic. Liśniewicz w swoim projekcie przebu-
dowy Poznania zastosował o tyle charakterystyczny,
co niezwykle podobny do wielu rozwiązań europej-
skich model pięciu wysokich budynków połączo-
nych wzdłużnym układem dwukondygnacyjnego
zespołu handlowego. Rozwiązanie to do złudzenia
przypomina centrum Sztokholmu; widać w nim tak-
że wyraźnie inspiracje ukończonym w 1960 roku bu-
dynkiem hotelu SAS w Kopenhadze projektu Arne
Jacobsena [10],co wskazuje na szukanie odniesień
w najnowszych dokonaniach architektury światowej.

Cechą charakterystyczną przebudowy centrów pol-
skich miast jest w większości przypadków konieczność
jednoznacznych odniesień do dziedzictwa przeszłości
i historycznie ukształtowanego centrum miasta. Lata
powojenne przyniosły wielką liczbę realizacji oraz opra-

cowań projektowych miast na całym świecie. Stąd
szczególnego znaczenia nabierają propozycje w ory-
ginalny sposób traktujące zagadnienia formy nowej
zabudowy, tak ze względu na wspólne dziedzictwo jak
i odniesienie się do zniszczeń wojennych.

Budynki „Alfa”, choć kontrowersyjne, są jednym
z najciekawszych architektonicznie zespołów, o kla-
rownej i wyważonej architekturze. Wyraźnie widać
inspiracje budynkiem hotelu SAS w Sztokholmie Arne
Jacobsena. Budynki te uważane są dzisiaj za kom-
pleks najbardziej degradujący charakter dziewiętna-
stowiecznego miasta. Ich budowa, a przede wszyst-
kim poprzedzające ją wyburzenia sprawiły, że nowy
(i spójny przestrzennie) układ budynków zniszczył
bez wątpienia wartościowy układ urbanistyczny tej
części miasta. Nie podkreślają ich urody fatalne prze-
budowy i brzydkie starzenie się elewacji. Z drugiej
strony w zasadniczy sposób przemodelowały pano-
ramę śródmieścia, nadając jej wielkomiejską skalę
i charakter. Z pewnością warto je zachować jako przy-
kład znakomitego (i ciągle nie docenianego) poznań-
skiego modernizmu. Z kolei budynek PDT „Okrąglak”
jako jeden z niewielu współczesnych obiektów nie
budzi negatywnych emocji zapisując się w świado-
mości jego mieszkańców, a jego forma budzi po-
zytywne skojarzenia ze współczesną architekturą.
Do dzisiaj jest powodem do dumy poznaniaków,
a w rankingach najciekawszych powojennych obiek-
tów zajmuje ciągle wysokie miejsca.
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W  OPOZYCJI

IN  OPPOSITION

Miejskie dzielnice mieszkaniowe to często miejsca pozbawione wyrazistego kontekstu. Interesujące jest jak
do takiego „braku” kontekstu architektonicznego może odnosić się „minimalistyczna” interwencja. Domy
powstałe pod wpływem tendencji minimalistycznych są zamkniętymi, skierowanymi do wewnątrz abstrakcyj-
nymi obiektami, odwróconymi zupełnie od świata i otoczenia. Introwersja, wycofanie się, ascetyzm są re-
akcją na agresywność, bezład, który dominuje w kontekście urbanistycznym.

Słowa kluczowe: dom, tendencje minimalistyczne, pusta elewacja

Urban housing districts are usually places lacking of distinct context. What is particularly interesting is how
„minimalistic” intervention can refer to such a „lack” of context. Houses created under the influence of
minimalistic tendencies are closed, inside oriented abstract objects, turned back to the world and their
surrounding. Introversion, ascetics are reaction against aggressiveness and clutter dominating in urban
context.

Keywords: house, minimalistic tendencies, empty façade

Mur oznacza punkt, w którym logika miasta
spotyka się z logiką miejsca. To najmniejszy, ale
i podstawowy ze znaków jakie regulują strukturę

danego miasta [1].

Miejskie dzielnice mieszkaniowe to często miej-
sca pozbawione wyrazistego kontekstu. Są chaotycz-
ne, zatłoczone bądź monotonne, bezbarwne.

Interesujące jest jak do takiego „braku” kontek-
stu architektonicznego może odnosić się „minimali-
styczna” interwencja. Prostota, porządek działają
przez opozycję i jeśli nie mają przeciwieństwa nie
zostaną w pełni pojęte, a ich działanie będzie dużo

słabsze. Czystość, niedomówienie, cisza mogą wy-
łącznie odnosić się do kontekstu [2].

Wyrazisty obiekt przez odrzucenie, odwrócenie
się od nieokreślonego środowiska może stać się
nowym kontekstem takiego miejsca. Pozostaje pyta-
nie, czy jest to w stosunku do miejsca wrażliwość
czy arogancja?

Domy – obiekty abstrakcyjne
Domy powstałe pod wpływem tendencji minima-

listycznych zupełnie odmienne od otaczających tra-
dycyjnych domów, zazwyczaj chaotycznych w ukła-
dzie i stylistyce, dążą do formalnego i konceptualnego
napięcia poprzez zastosowanie ograniczonych form

* Mielnik Anna, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego,
Katedra Architektury Mieszkaniowej.
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geometrycznych. Te abstrakcyjne obiekty zdają się
być czymś obcym, wszczepionym sztucznie i to ra-
czej sąsiedztwo implikuje skojarzenie funkcji.

Jednolite, zwarte i gładkie powierzchnie elewacji
zasłaniają, otaczają lub ukrywają architektoniczne
formy pomagając „zredukować budynek sam w so-
bie”[3]. Obiekt sprowadzony do powierzchni – mate-
rialność jest zamieniona w powierzchniowość – zda-
je się być materialnie nadal bardzo konkretny i silnie
podkreślający swoją obecność.

Fasady są zamienione w gładkie płaszczyzny
z jednego materiału: betonu, kamienia lub ściany kur-
tynowej o dużych podziałach. Używając nieprzeźro-
czystych lub półprzeźroczystych materiałów, reduku-
ją powiązanie między wnętrzem a zewnętrzem.

Domy – obiekty zamknięte
Domy te są zamkniętymi, skierowanymi do we-

wnątrz bytami, odwróconymi zupełnie od otoczenia.
Przekraczając drzwi, człowiek przestaje być świado-
my świata zewnętrznego [4]. Ściana, najważniejszy
element tych domów w mieście – chroni, skrywa. Jej
abstrakcyjna i geometryczna materialność daje wra-
żenie siły, ciężaru, wagi.

Obiekt stanowiący w swej formie „esencję do-
mu”, pomimo braku spektakularnych gestów, wśród
obiektów, które przeczą porządkowi skupia uwagę
w chaotycznym lub niewyraźnym otoczeniu. Staje się
punktem odniesienia, przerwą a chaosie, punktem
centralnym – znakiem w przestrzeni nieokreślonej.

Pusta ściana
1. Eliminacja świata zewnętrznego jest znanym

motywem w miejskich domach jednorodzinnych Ta-
dao Ando, za pomocą której wyrażał krytykę niejed-
norodnej urbanistyki  japońskich miast: Bezbarwność
naszego środowiska pokazuje jak bezsensownym jest
pozostawianie i zanurzanie się w jego otoczeniu [5].
Dla Ando jedynym możliwym zachowaniem w takim
kontekście jest całkowita negacja, jego widoki za-

mknięte pozbawionymi okien ścianami betonowymi
są jedynym sposobem osiągnięcia indywidualnej
przestrzeni. Gdy wędrujący wzrok nie znajdując żad-
nego detalu spocznie na takim obiekcie, traci zainte-
resowanie nieregularnymi strukturami sąsiednich
budynków.

W dzielnicy starych drewnianych domów szerego-
wych Osaki, na bardzo ograniczonej przestrzeni 3,3 ×
14 m, artysta umieścił pudełko żelbetowe (Azuma
House, Osaka, Japonia, 1976, il. 2), dzieląc je równo
na trzy części: pokój-podwórko-pokój. Elewacja fron-
towa to gładka ściana z surowego betonu. Z ulicy wi-
dać tylko ją i prostokątny otwór, skrywający wejście.

Podczas gdy sąsiednie budynki są otwarte na
zewnątrz, Azuma House jest skierowany do wewnętrz-
nego dziedzińca znajdującego się w centrum trójdziel-
nego podziału rzutu. Projekt rozwija się od wnętrza
ku zewnętrzu [6]. Jego zamiarem było umieszczenie
betonowego pudełka i stworzenie wewnątrz mikro-
kosmosu. Dom całkowicie zamyka się od ulicy. Życia
wewnątrz nie można odczuć z zewnątrz. Wycięcie
w elewacji frontowej, służące jako wejście jest jedy-
nym znakiem życia.

Ando uważa ścianę za ochronną tarczę, która jest
kategorycznie przeciwstawiana nieskończonej prze-
strzeni współczesnego megapolis. W swoim eseju
z 1978 roku zatytułowanym The Wall as Territorial
Delineation Ando pisał: Dzisiaj głównym zadaniem
jest budowanie ścian, które całkowicie odcinają wnę-
trze od zewnętrza. …Wykorzystuje ścianę by określić
przestrzeń, która jest fizycznie i psychologicznie od-
izolowana od świata zewnętrznego [7].

2.  Elewacja frontowa Terrace House (Hiroshi
Sambuichi, Hiroszima, Japonia, 2002, il. 4) sprowa-
dza się do betonowej dwukondygnacyjnej ściany
z ogromnym zagłębieniem na poziomie ulicy słu-
żącym za wejście, podjazd i przestrzeń parkingo-
wą. Cała przestrzeń mieszkalna domu ukryta jest
w szczelnym betonowym pudełku, w pełni wypełnia-
jącym działkę, otwartym jedynie od góry.
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3.  Stojący na działce zajmowanej wcześniej przez
jednopiętrowy warsztat, Elektra House (Adjaye As-
socioates, Londyn, 2000, il. 3) zachował wygląd jed-
nokondygnacyjnej struktury. Front to ślepa fasada
bez formalnego wyrazu, wykończona płytami wióro-
wymi pokrytymi żywicą, powszechnie używanymi jako
szalunek. Materiał został pozostawiony w naturalnym
stanie i przypomina wypolerowany brąz. Proporcje
i lśnienie tej fasady kontrastują z rytmem i materia-
łem przyległych ceglanych domów. Wzór połączeń
pomiędzy panelami pokrytymi żywicą jest jedynym
widocznym detalem. Do domu wchodzi się przez
boczny, wąski pasaż, tak że fasada pozostaje całko-
wicie zamknięta od ulicy. Za litą ścianą ze sklejki
znajdują się wysokie, oświetlone naturalnym świa-
tłem przestrzenie, które przywołują świetlistą bryłę
light-box o dużej skali [8].

4.  Biały blok Tofu House (Jun Tamaki, Kioto,
Japonia, 1997, il. 1) jest nieznacznie podniesiony
i zdaje się unosić nad ulicą. Jedyną przerwą w tej
masywnej bryle jest głębokie, wyżłobione wejście.
Wewnątrz, przestronna prostokątna przestrzeń two-
rzy multifunkcjonalne jądro, które w zależności od
potrzeb przyjmuje pożądaną funkcję. Obwód prosto-

kątnej przestrzeni posiada nisze, które mają za za-
danie filtrowanie światła. Manipulowanie nim jest tu
nadrzędne nad widokami [9].

W powyższych obiektach architektura zmierza ku
introspekcji [10] i introwersji [11], zmieniając budy-
nek w obiekt o idealnej formie zewnętrznej i nieska-
zitelnej powierzchni elewacji, który nie odkrywa na
zewnątrz swojej konstrukcji i funkcji. Budynek rysu-
je wyraźną linię pomiędzy sobą a – często hetero-
genicznym – otoczeniem i prezentuje postawę least
is most, która może być odczytywana z jednej stro-
ny jako próba narzucania wstrzemięźliwości i po-
rządku a z drugiej jako krytyka otaczającej architek-
tury, miasta i warunków społecznych [12]. Projektant
Massimo Vignelli widzi w minimalizmie nie styl lecz
reakcję na wizualny zgiełk, nieład i wulgarność na-
szych czasów [13]. Z tego punktu widzenia czystość
architektury prostoty nie jest tylko purystycznym es-
tetyzmem, lecz częścią percepcyjnej terapii, która
ma za zadanie wyleczyć to, co zniszczyły działania
w przeszłości. Być może w tej woli uproszczenia
i rygoru, redukcji „rozrzutności” tkwi jej powołanie
cywilizacyjne, społeczne i funkcja publiczna w ar-
chitekturze.
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meras of Minimalist Architecture, [w:] Ilka&Andreas Ruby,
Angeli Sachs, Philip Sachs, Philip Ursprung, op. cit., s. 19.
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TOŻSAMOŚĆ  –  „IDENTYCZNOŚĆ,  AUTENTYCZNOŚĆ”,  JEDNA-
KOWOŚĆ ?!  STUDIUM  PRZYPADKU

IDENTITY  –  „IDENTICALNESS,  AUTHENTICITY”,  SAMENESS?!
A  CASE  STUDY

Struktura urbanistyczna miasta jako całości czy punkty szczególne, dzieła architektoniczne – w czym odtwa-
rza się charakter miasta, jego tożsamość? Taki problem, dość często formułowany, jest poddawany
w artykule ponownej analizie w kontekście znaczenia współczesnych dzieł architektonicznych i specyficzne-
go przykładu miasta Łodzi.

Słowa kluczowe: tożsamość, Łódź, dzieło architektoniczne, znaczenie w architekturze

The urban structure of the city or the exceptions – its extraordinary points – what can claim the title of the
identifier of the town character, its deepest identity? Such question, already frequently formulated, in the
article is explored in the context of the problem of the meaning of contemporary architectural artifacts and
the unique case of the city of Łódź.

Keywords: identity, Łódź, work of architecture, architectural meaning

Gott strafte diese Stadt mit Industrie. Industrie ist
die härteste Strafe Gottes. (Bóg pokarał to miasto
przemysłem. Przemysł to najcięższa kara boska).

Joseph Roth, Hotel Savoy (s. 61)

Łódź przemysłowa – miasto Łódź istniejące
w powszechnej świadomości to przemysł i to prze-
mysł monokulturowy – tekstylny. Brak funkcjonują-
cych fabryk włókienniczych to jednocześnie nie tyl-
ko problemy społeczne i gospodarcze, ale również

przestrzenne. To całkowita potrzeba redefinicji. We-
ryfikacji mitu społecznego – wielokulturowości, spe-
cyficznej postawy „lodzermenscha”, miasta robotni-
czego, miasta prządek – i weryfikacja jednolitej,
podporządkowanej tej specyficznej monokulturze
przestrzeni miejskiej opartej na kręgosłupie ulicy Piotr-
kowskiej, niedocenianej, nawet dziś, przestrzeni dzie-
więtnastowiecznego molocha, w którym rytm dnia
i godziny szczytu wyznaczał dźwięk syren fabrycz-
nych. To również uproszczenie, bo Łódź ma i miała

* Mikielewicz Renata, dr inż. arch., Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut
Architektury i Urbanistyki.
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bardziej różnorodne oblicza, a jednak taka istnieje
w świadomości mieszkańców i przyjezdnych. Złe
miasto (tytuł powieści Z. Bartkiewicza), szare, o nie-
wykształconej kulturze wysokiej, trudne i uciążliwe
w codziennym użytkowaniu. Miasto, którego „dzie-
ła architektoniczne” są powtarzalne – fabryka…
Scheiblera, Poznańskiego, Grohmana, Geyera, Bie-
dermanna itp.; pałac… Poznańskiego, Scheiblera,
Grohmana, Biedermana, Steinertów, Richtera itd.; osie-
dle robotnicze… Scheiblera – Księży Młyn (to naj-
słynniejsze), ale też famuły Poznańskiego, domki Ku-
nitzera itp.; kamienice… Majewskiego, Landau-Gu-
tentegera, Chełmińskiego... Identyfikacja przestrzeni
następuje więc bardziej przez typ budynku i „waria-
cje” na jego temat niż poprzez jedno dzieło. To nie
jest miasto, które można zdefiniować przez charak-
terystyczną i jedyną wieżę Eiffla (lub ekwiwalentny
symbol – znak przestrzenny) i ten problem można
zaobserwować, kiedy organizowane są ankiety ma-
jące wyłonić symbol Łodzi. Wtedy najczęściej bez-
konkurencyjna jest Piotrkowska – ulica – pięć kilo-
metrów w linii prostej z pierzejami o nieomal równej
wysokości wzdłuż całej długości (ponowne uprosz-
czenie, ale silnie funkcjonujące w percepcji miasta).
Paradoksalnie nie sposób poznać Łodzi tylko poprzez
pokazanie np. jednej, jedynej fabryki – są podobne,
jednak mają inną formę architektoniczną; są odmien-
ne w formie, detalu i materiale, jednak powtarzalne
w typie, wyborze form architektonicznych. Jedno-
cześnie ta architektura przełomu wieków dominuje
w kategoriach tożsamości miejsca, kontekstu tkanki
miejskiej, wszystko co powstało później, nawet, gdy
są to wybitne przykłady myśli architektonicznej, jak
międzywojenne osiedle Montwiłła-Mireckiego na Po-
lesiu Konstantynowskim (znowu zespół budynków,
a nie pojedynczy obiekt jako dzieło architektonicz-
ne). Tak jak to co było wcześniej, w czasach Łodzi
rolniczej, nawet jeśli się zachowało to funkcjonuje na
marginesie głównych zdarzeń, jak Rynek Starego
Miasta.

Hotel Savoy – budynek niedostrzegalny w prze-
strzeni miejskiej (jego wysokość wspomniał jedynie
jeszcze Julian Tuwim), stał się dla powieściopisarza
Josepha Rotha symbolem, ale właściwie nie Łodzi
(nazwa miasta nie pojawia się w powieści ani razu,
mimo bardzo dokładnego opisu architektury istnie-
jącego do dziś hotelu), a upadku całego ówczesne-
go świata. Górujący nad okolicznymi kamienicami
hotel, o rewolucyjnej w tych czasach stalowej kon-
strukcji, zlewa się w pierzei wąskiej ulicy Traugutta
z dolnymi kondygnacjami innych budynków i nie wy-
różnia w otoczeniu. Ponownie „dzieło architektonicz-
ne”, które istnieje w przestrzeni miasta, nie będąc
bytem samodzielnym. Tym pozostaje w przestrzeni
literackiej, niepodzielnie królując w przestrzeni wy-
obraźni.

Mieszkałem w Gdańsku i bałem się,
że jak przyjadę do Łodzi to się przestraszę.

A było odwrotnie. Jak zobaczyłem te kamienice,
unikalne centrum, to powiedziałem:

„Kurczę, jakie to miasto jest piękne”.
Marcin, Grupa Pewnych Osób

Problemem Łodzi jako miasta współczesnego jest
zachodząca gwałtowna przemiana, wywołana upad-
kiem przemysłu włókienniczego. Wyburzanie fabryk
i ich przekształcanie w nowe obiekty wywołuje róż-
norodne konsekwencje przestrzenne, ale i społecz-
ne. Od większości uważającej, że opustoszałe bu-
dynki należy wyburzać (szczególnie po katastrofie
budowlanej na placu Zwycięstwa, gdzie zawaliła się
remontowana nieudolnie fabryka). Aż do powstania
całkowicie „oddolnej” inicjatywy kilkorga zapaleńców
(Grupa Pewnych Osób), którzy postawili sobie za cel
chronić, ale i cywilizować przestrzeń miejską (akcje
zrywania szpecących ulotek, zazieleniania trawników,
piętnowania miejsc brudnych – „czarne kropy” itp.).
Wśród tych postaw ekstremalnych pojawiła się cał-
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kowicie komercyjna „Manufaktura” – przebudowane
na centrum rozrywkowo-handlowe imperium przemy-
słowe Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, z galerią
handlową, której mianem „dzieła architektoniczne-
go” raczej obdarzyć się nie da i przebudowanymi
obiektami pofabrycznymi oraz nową jakością w prze-
strzeni miejskiej Łodzi – placem, dostępnym jedynie
dla pieszych (nawet rowerzyści mają tu rowery pro-
wadzić). Pojawił się niewątpliwie znak w przestrzeni
miejskiej, ale ponownie nie definiujący się przez po-
jedynczy obiekt, ba nawet nie poprzez szczególną,
porywającą kreację architektoniczno-urbanistyczną.
Zespół porządkujący ten fragment miasta, otwierają-
cy zamknięty i dotąd niedostępny, „obcy” a jedno-
cześnie budujący i wtedy, i dziś tożsamość miasta
obszar fabryki – symbolu wielkości i upadku – prze-
mysłu, karier rodzinnych, kultury, dziś nieomal nie-
obecnej, wreszcie samej Łodzi. To przekształce-
nie stało się magnesem dla „zwykłych ludzi” i solą
w oku wielu profesjonalistów, którzy dostrzegają sze-
reg niekorzystnych symptomów, od zbytniej komer-
cjalizacji po „turystyczną estetyzację” miejsca. Jed-
nak wielu mieszkańców i przyjezdnych właśnie tu
dopiero odkrywa potęgę przemysłowej Łodzi i za-
czyna odkrywać miasto, na nowo lub od nowa. Od-
krywa również urok czystej, zadbanej i uporządko-
wanej przestrzeni miejskiej, niejako w opozycji do
doznań odczuwanych na co dzień w innych rejo-
nach miasta. Zatem jest to znak w przestrzeni miej-
skiej nie tylko użytkowy, ale również użyteczny.

W latach 70. ubiegłego wieku wyburzano bez
zbytnich skrupułów i domy tkaczy pamiętające po-
czątki przemysłowej Łodzi i eklektyczne kamienice.
Poszerzano linie regulacyjne Piotrkowskiej, gdyż nie
mieściła się w urbanistycznych normatywach regu-
lujących dostęp światła słonecznego. Teraz znikają
kolejne fabryki. Tamte czasy i te współczesne różni
świadomość „historycznego dziedzictwa”, ale już nie
potrzeby stworzenia „doskonalszej” przestrzeni miej-
skiej, bardziej odpowiadającej czasom współcze-

snym. Pytanie, na które mimo wszystko nie ma osta-
tecznej odpowiedzi to co rzeczywiście odpowiada
potrzebom współczesności? I jak i czy można zdefi-
niować te właściwe wszystkim współczesnym użyt-
kownikom miasta „korzenie”? Jak zbudować tożsa-
mość przestrzeni miasta, zbudowanego z tożsamości
przybyszów przynoszących swoje rodzime zwycza-
je, gusta przyzwyczajenia, tak u początków powsta-
wania tej specyficznej struktury miejskiej, jak i współ-
cześnie. Łódź zawsze definiowała przecież ludność
napływowa.

„Wyjadę”, powiedziałeś, „gdzieś do innego
kraju, nad jakieś inne morze. (…)

Nie znajdziesz nowej krainy ani innego morza.
Zabierzesz to miasto z sobą. Już zawsze bę-

dziesz się błąkał po tych samych dzielnicach,
po tych samych ulicach.

Włosy ci będą siwieć pośród tych samych
domów. Nie umkniesz z tego miasta.

K. Kawafis, Miasto

Pytanie postawione w tytule artykułu wywołało
zawarte w definicji pojęcia tożsamości zamiesz-
czonej w Słowniku współczesnego języka polskiego
(s. 433) słowo „identyczność”. Tożsamość w swojej
istocie zawiera powtarzalność cech. Skąd zatem pro-
blem z brakiem wyraźnie zdefiniowanych symboli
o cechach tak indywidualnych, iż przebudowują
tożsamość przestrzeni miejskiej, przekształcają to co
znane, więc bezpieczne bo oswojone, w przygodę,
wyprawę w nieznane. Czy brak nowych obiektów,
redefiniujących zastaną przestrzeń, gdyż taka jest
przecież rola dzieła architektonicznego jest rzeczy-
wiście brakiem, czy tylko jednym z wielu niuansów
funkcjonowania przestrzeni? A może w zawartej wła-
śnie deklaracji redefinicji, mieści się w kategoriach
dzieła architektonicznego również, niby zwykła, prze-
strzeń galerii handlowej w „Manufakturze”, gdyż prze-
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strzeń miasta uległa tu jednak przemianie. Zaistniały
nowe impulsy w przestrzeni społecznej i to nie doty-
czące komercji, ale wydarzeń kulturalnych – różno-
rodne akcje dla dzieci we wnętrzu galerii, a plac „Ma-
nufaktury” okazał się najlepszą przestrzenią dla
imprez masowych od jarmarków, rodzinnych prze-
jażdżek po lodowisku, pokazów teatrów ulicznych,
warsztatów tai-chi po koncerty Festiwal Dialogu Czte-
rech Kultur.

Zatem czy rzeczywiście „dziełem architektonicz-
nym” jest w kontekście przestrzeni miasta sama tyl-
ko architektura – czy o byciu „dziełem architekto-
nicznym” stanowią te jej cechy, które powodują,
że jest zlewającym się z lub wyróżniającym frag-
mentem otoczenia? Przecież nawet wieża Eiffla by
nie była tylko odpustowym, pamiątkowym gadżetem
musi stać na Polach Marsowych Paryża. Czy Mu-
zeum Guggenheima bez Bilbao byłoby tym samym
„dziełem architektonicznym”? Wszak nowatorskie
obiekty w Weil am Rhein nie pełnią takiej samej roli
miastotwórczej – brak im właśnie kontekstu.

W połowie lat osiemdziesiątych grupa artystyczna
Urząd Miasta urządziła w Łodzi happening związany
z odsłonięciem Pomnika Kamienicy. Wzrastająca świa-
domość wartości dziedzictwa zabudowy dziewiętna-
stowiecznej Łodzi skłoniła do mianowania Pomnikiem

typowej kamienicy, wyrwanej z kontekstu zwartej pie-
rzei przez wyburzenie sąsiadów. Dwie takie kamieni-
ce pojawiły się przy brutalnie przebitej przez Piotr-
kowską arterii komunikacyjnej Al. Mickiewicza. Stojące
samotnie, strasząc „ślepymi” ścianami pokazywały
cały absurd zmiany kontekstu przestrzennego skoń-
czonego dzieła architektonicznego – budynku zapro-
jektowanego konsekwentnie dla innego usytuowania
przestrzennego. Po akcji w bramie kamienicy pozo-
stał ślad happeningu – wmurowana tablica. Dziś ta
właśnie kamienica doczekała się sąsiadów i odtwo-
rzenia pierzei ulicznej za pomocą nowej (nowocze-
snej?) architektury. Zyskała nowy-stary kontekst. Prze-
stała straszyć jak pojedynczy ząb. Jej bliźniacza siostra
z drugiej strony ulicy nadal stoi samotnie – obie bocz-
ne ściany pokrywają murale – przecież coś trzeba było
zrobić. Jedno z nich to graffiti przedstawiające potęgę
Łodzi – miasta kołyszącego się na falach. Obok na
niezabudowanej, sąsiedniej działce stoją plastikowe
budki z „chińszczyzną”. Trwają tak już od niemal dwu-
dziestu lat.

Doświadczenie Łodzi pokazuje, iż każdy budy-
nek – dzieło architektoniczne – staje się redefinio-
walnym znakiem w przestrzeni miejskiej w zależno-
ści od aktualnego przestrzennego i społecznego
kontekstu weryfikującego intencje jego twórców.
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RYNEK
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Ciężar wartości architektonicznych przenosi się stopniowo w kierunku urbanistyki i planowania przestrzen-
nego. Projektowanie dotyczy bardziej przestrzeni wnętrz o różnej skali. Liczą się kontynuujące i współ-
działające zespoły wnętrz, nie pojedyncze budynki-pomniki. Gra idzie raczej o zachowanie tożsamości
poszczególnych wartości w niezbywalnej wspólnocie i jedności całości urbanistycznej – miasta. Selekcji
i wartościowania tych przestrzeni dokonuje rynek.

Słowa kluczowe: urbanistyka, miejsca urbanistyczne, aura miasta, architektura znaku, rynek

The weight of architectural values is gradually shifting towards urban and spatial planning. The design
process concerns more the space enclosed in interiors of different scale. What counts are the continuing
and cooperating complexes of interiors and not single buildings-monuments. The main stake in the game
concerns more the preservation of the identity of values in the community and the unity of the urban complex
– the city. Whereas it is the market that is responsible for the selection and evaluation of these spaces.

Keywords: urban design, urban sites, city atmosphere, sign architecture, market

Jeszcze niedawno, jeszcze za naszego życia,
kwalifikacja architektury jako sztuki budziła zdziwie-
nie publiczne lub co najmniej wątpliwości. Nie tak
dawno zaczęto kwalifikować wybitne utwory współ-
czesnej architektury jako dzieła sztuki. Dzisiaj już się-
gamy po kolejne przewartościowania tego porząd-
ku. Dziełem architektonicznym stają się przestrzenie
wnętrz publicznych zarówno architektonicznych, jak
i urbanistycznych. Ciężar wartościowania przesuwa
się systematycznie w kierunku coraz szerszej skali,
z zakresu architektury – w skalę urbanistyki. Sama
dziedzina urbanistyki wykształciła się i wyodrębniła
stosunkowo niedawno, a już obecnie, podobnie, stop-

niowo przenosi się miary wartościowania architekto-
nicznego na skalę urbanistyczną. Powoli wyraźna
granica między urbanistyką a planowaniem prze-
strzennym zaczyna się zacierać.

Z punktu widzenia odbiorcy sztuki architektonicz-
nej, też znaczy się wyraźny przeskok. W zagęszczo-
nej i monstrualnie „bezgranicznej” tkance miejskiej
odbiorca odczuwa i chłonie nie tyle już urodę bu-
dynku, co atmosferę zbioru elementów urbanistycz-
no-architektonicznych wyznaczających użytkowe
wnętrza urbanistyczne, lub w mniejszej skali – wnę-
trze architektoniczne. Wartością nadrzędną powoli
staje się jakość użytkowa i nowość, nie jak dotąd

* Mizia Małgorzata, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Urbanistycznego.
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estetyka i funkcjonalność. Umiejętność aranżacji,
reżyserii, scenografii, logistyki, czy programowania,
w formowaniu ‘miejsc’ w urbanistyce miasta, czyli
projektowanie ruchomych elektroniczno-architekto-
nicznych mikroorganizmów w proliferującej tkance
urbanistycznej miasta-metropolii – stało się istotą
współczesnego projektowania architektonicznego.
Z takich sztucznych mikroorganizmów składa się
urbanistyczny makroorganizm małego miasta lub
konglomerat metropolii.

Proces projektowania architektonicznego również
ulega przemianom, a właściwie głównie rozszerze-
niom. Pierwszym krokiem architekta musi być pełne
rozeznanie realiów miejsca, aby zręcznie wpisać się
swoim ruchomym dziełem, „zaskoczyć” w tryby za-
wsze już pracującej turbiny miasta. Dziś już prawie
nie istnieją miejsca nietknięte, w których architekt
mógłby projektować od nowa, bez zastanego żyją-
cego siedliska ludzkiego. Kontekst zawsze narzuca
swoje uwarunkowania, a jeżeli nawet stają się nimi
racje ekologiczne czy ochrona enklaw dzikiej natury,
to tym bardziej ograniczenia są wymagające i zobo-
wiązujące.

Architekt tworzący pojedyncze wyizolowane bu-
dowle – znaki, musi liczyć się z odrzuceniem lub
eliminacją – wymianą, po krótkim zachwycie nowo-
ścią. Budowla albo przejmuje rolę drogowskazu czy
punktu orientacyjnego, albo po upływie coraz krót-
szego okresu „wysłużenia” funkcjonalnego, ulega
całkowitej wymianie (w planowaniu urbanistycznym
w Stanach Zjednoczonych przyjęto 25-letni okres dla
całkowitej wymiany infrastruktury miejskiej w obrę-
bie całych kwartałów tkanki urbanistycznej)[1].

Wartości urbanistyczne też ulegają coraz szyb-
szemu zużyciu dzięki przemianom cywilizacyjnym,
jednak „miejsca” – zazwyczaj pozostają, nawet jeżeli
ulegają przekształceniom, czy uwspółcześnieniom.
„Miejsce”, nawet jeśli wyznaczone racjonalną urba-
nistyką, określone zostaje w swoim charakterze przez
ludzką mentalność, przyzwyczajenie, przywiązanie,

potrzebę kontynuacji, poczucie wartości, więź korze-
ni, potrzebę określenia terytorium, „małej ojczyzny”
– jest to wynik potrzeby humanizacji życia. Im bar-
dziej nasze życie dominuje chłodny racjonalizm, tym
bardziej odczuwamy potrzebę irracjonalnego misty-
cyzmu, zhumanizowania emocjami. Im precyzyjniej-
szy jest warkot hybrydowego silnika samochodu, tym
bardziej porywa każdego samochodziarza melodycz-
ność synkopowanej muzyki etnicznej. Tak od wie-
ków działa ludzka natura. Niezachwianą ciągłość
utrzymać można jedynie równoważąc wszystkie am-
plitudy skoków rozwojowych i anomalia – ich przeci-
wieństwami.

Idea „miejsc”, wydaje się, zdominowała obecnie
osiągnięcia pojedynczych pomników architektonicz-
nych. Dla prawdziwego zachwytu nad architekturą
trzeba zorganizować miejsce prowokujące zatrzyma-
nie dla pełniejszej percepcji dzieła. Współczesny
człowiek nie znosi bezczynności, a właściwie raczej
medialnej ciszy. Przyzwyczailiśmy się już do nieustan-
nego bombardowania informacjami i event-ami [2]
różnego gatunku płynącymi bez przerwy zewsząd
i w różnej postaci. Podobnie, szerokiego kręgu od-
biorców nie satysfakcjonuje dziś tradycyjny spektakl
teatralny czy koncert muzyki przebrzmiałego gatun-
ku, wymagający zainteresowanych miłośników. Aby
zadowolić współczesnego odbiorcę, trzeba tradycyj-
ne treści wzbogacić nową scenografią, zmultipliko-
wać doznania, zmiksować gatunki i formy, dołożyć
przekaz wartości w postaci multimedialnego działa-
nia na wszystkie zmysły jednocześnie, uaktualnić nie-
zbywalne ludzkie wartości, przekładając je na realia
współczesne, aby odbiorca chłonął odwieczne hu-
manistyczne prawdy wiarygodnie i wielokrotnie szyb-
ciej i obszerniej niż kiedykolwiek. Nawet tak świe-
ża historia, jak Powstanie Warszawskie, pamiętane
przecież przez żyjących ciągle naocznych świadków
i uczestników zdarzeń, wymagało przetransponowa-
nia na realia współczesnej scenografii i mentalności
Polaków, aby być akceptowalną i zapamiętaną [3].
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Londyn – Pejzaż metropolii / London – Landscape of the Metropolis
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Forma architektoniczna tak charakterystyczna,
prowokacyjna i dyskutowana, a równocześnie jedy-
na i oczywiście jednoznaczna dla miejsca, taka, jak
dla przykładu słynny „ogórek”[4] Sir Normana Fo-
stera w Londynie, pomimo swojej odmienności kształ-
tem zawsze jednoznaczne kojarzącym się z konkret-
nym miejscem na mapie miasta, wcale nie stała się
symbolem „miejsca” w znaczeniu socjologii tej lo-
kalnej przestrzeni (patrz: ilustracja). Dzięki swojej
zwartej i nietypowej, wręcz „niearchitektonicznej” for-
mie oraz rozmiarom, bo zdominowała wszystkie po-
bliskie wieże, a wzór jej rysunku i kolorystyka nie
pozostawiają marginesu omyłki, wieża Swiss Re stoi
zamknięta, mało przystępna i wtłoczona w otocze-
nie. Jej funkcjonalne przeznaczenie (zarząd firmy
ubezpieczeniowej) oraz prawa własności i ochrony
pozwalają co najwyżej na obejście wokół i chwilę
odpoczynku na ławce w sąsiedztwie – chwilowa prze-
rwa w spacerze, jednorazowe uniesienie głowy lub
po prostu ignorujący rzut oka nieczęstego tu zresztą
przechodnia. Pewnie celowo, z racji przeznaczenia,
nie szukano tu komercyjnych atrakcji sprzyjających
przyciąganiu zainteresowanych pomnikiem. Ewentu-
alnych chętnych, wręcz nawet odstraszyły odpada-
jące w początkowym okresie, źle zamontowane drob-
ne elementy elewacyjne. Budynek poza znakiem
szczególnym miasta i okolicy, nie stanowi żadnego
spójnego fragmentu większej całości. Wymiana tego
elementu na inny równie znaczący, nie zmieni jako-
ści miejsca, być może nawet je podniesie, bowiem
charakterystyczny kształt „bezpodstawnie” wybija się
na tle panoramy Londynu.

Jest Londyn miastem szczególnym, niezwykle
kosmopolitycznym, tyglem kulturowym i kuźnią no-
wych kierunków sztuki, inicjacji nowych trendów na-
uki i wylęgarnią nowych talentów. Wydarzenia uzna-
ne tutaj, są niekwestionowanym krokiem w rozwój
cywilizacji. Jest niezwykłym polem doświadczalnym
również dla architektów. Nierzadko urbanistów draż-
ni „bałagan” urbanistyczny miasta. Kwartały histo-

ryczne poprzerastane są nowoczesnymi budowlami,
wszelkie tereny odzyskane dla miasta zabudowuje
się architekturą na wskroś współczesną, eksperymen-
tującą, monumentalnym zabytkom towarzyszy komer-
cja. Dla rzesz turystów przewijających się przez
metropolię bez wątpienia utrudnia to układanie te-
matycznych szlaków wędrówki pieszej po bardzo
rozległym obszarze Wielkiego Londynu, ale dla
mieszkańców poszczególnych dzielnic nowatorstwo
budowlane stanowi żywą kontynuację miejsca. Brak
oczywistych, prolongujących się traktów i wizualnych
perspektyw porządkujących urbanistykę miasta sta-
nowi równocześnie o jego otwartości na wszel-
kie zmiany i pokładanie zaufania w profesjonalizmie
i wiarygodności architektów. To wyjątkowa demokra-
cja, która nadal tradycyjnie nadaje tytuły szlacheckie
wybitnym przedstawicielom nie tylko polityki czy spo-
łecznikom, ale twórcom nauki i sztuki, dając im tym
samym absolutne przyzwolenie jeszcze za życia do
nieskrępowanej dalszej twórczości i pomnażania
najbardziej obrazoburczych eksperymentów.

Ideologia trwałości i ugruntowanej pozycji kultu-
ry angielskiej, przejawia się przywiązaniem Anglików
do tradycji, wychowania i dorobku cywilizacyjnego,
a reprezentowana jest dbałością o utrzymanie Koro-
ny Brytyjskiej. Należy również Wielka Brytania do czo-
łówki sił gospodarczych, regulujących równowagę
rynków światowych. Pomimo naturalnego odizolowa-
nia geograficznego wyspiarzy, pomimo zdecydo-
wanego choć wyważonego udziału w konfliktach
międzynarodowych, kontrolowaniu miejsc zapalnych
w różnych regionach i sferach działań, zachowują
oni niezwykłą wrażliwość nowych ruchów przy rów-
noczesnej stabilności podstaw strukturalnych. Naj-
widoczniej siła konserwatyzmu angielskiego pozwa-
la na takie ryzykowne powierzchowne innowacje.

Dlatego też nowa architektura ze swoimi ekspe-
rymentami znajduje tu chłonny rynek i doskonałe la-
boratorium do prób. Tętniąca metropolia dopuszcza
błędy. Rynek sam reguluje postęp. O niezachwiane
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dobro natomiast, i zdrowie klasy średniej, stanowią-
cej o przetrwaniu swoich obywateli – dba tradycyjnie
i niezmiennie, angielska prowincja, pielęgnująca od-

wieczne wartości, historię i wiktoriańską kulturę, nie-
naruszalna ostoja wszystkiego co prawdziwie angiel-
skie [5].

PRZYPISY

[1] Zaczerpnięte z opisu Seattle i in. przykładów miast ame-
rykańskich z książkowego wydania wywiadu-rzeki Hansa
Ulricha Obrista z Remem Koolhaasem dla Verlag der Buch-
handlung Walther König, Köln, w serii: The Conversation
Series, wyd. VG BILD-KUNST, Bonn 2006, do reprodukcji
prac Rema Koolhaasa.
[2] Event – w znaczeniu zarówno zaprogramowanego spek-
taklu sztuki współczesnej jak i w znaczeniu potocznym bar-
dziej czy mniej przypadkowego faktycznego wydarzenia.
[3] Mowa o warszawskim projekcie Odczytać Powstanie
i spektaklu „Hamlet 44” w reżyserii Pawła Passiniego, przy-
gotowanym na 64 rocznicę wydarzenia, którego premie-
ra odbyła się 1 sierpnia 2008 w Muzeum Powstania War-
szawskiego, upamiętniając autentyczne sceny z Powstania
Warszawskiego we współczesnej transpozycji: (cyt. recen-
zji zwiastuna) Celem projektu jest uniwersalizowanie do-
świadczeń wojny, okupacji i samego Powstania poprzez kla-
syczne teksty literatury. Taki pomysł wynika z założenia, że
Powstanie Warszawskie przedstawiane jest zazwyczaj w kon-
tekście typowo polskiego wydarzenia, rozumianego albo jako
nieznośna polska martyrologia, albo jako doświadczenie
uświęcające Polskę w sposób nieporównywalny z żadnym
innym narodem. Tymczasem w historii Powstania, jak w so-
czewce skupiają się doświadczenia egzystencjalne opisane
i nazywane od setek lat w filozofii i literaturze. Czy doświad-
czenie wolności, lęku, zagłady, wielkiej polityki i bezimien-
nej śmierci nie były tematem dzieł Szekspira, Koheleta czy
Sofoklesa? Czy pokolenie Kolumbów z klasycznym wycho-
waniem i edukacją nie odczytywało swojego położenia
z perspektywy bohaterów tych lektur? A może warto rozpo-

cząć dyskusję nad sensem Powstania właśnie od zuniwer-
salizowania tragicznego wydarzenia sierpnia i września 1944
roku. Zobaczyć je nie jako wydarzenie typowo polskie, ale
takie, w którym odbija się ponad dwu i półtysiącletnie do-
świadczenie judeochrześcijańskiej Europy.
[4] Mowa o 41-piętrowym, pierwszym londyńskim ekolo-
gicznym wieżowcu – Swiss Re Headqarters, 30 St Mary
Axe, EC3, autorstwa Sir Normana Fostera (FOSTER&PART-
NERS 1997–2004), którego spiralny układ poziomów biuro-
wych wokół wewnętrznych ogrodów komunikacyjnych two-
rzy ‘wertykalne wioski’ z grawitacyjną wentylacją i naturalnym
przewietrzaniem, (klimatyzacja używana jest awaryjnie);
zdecydowana bryła góruje i kontrastuje z konwencjonalną
geometrią otoczenia.
[5] Sednem tajemnicy brytyjskości/angielskości jest siła i a-
trakcyjność kultury. W latach 90. na jej określenie ukuto na-
wet slogan Cool Britannia, fajna Brytania. To oczywista żar-
tobliwa aluzja do „Rule, Britannia”. Zamiast epatować siebie
i innych imperialną przeszłością, promujmy nowoczesne,
otwarte społeczeństwo. Ta brytyjska ewolucja od Brytanii wła-
dającej połową świata do Brytanii zredukowanej do Wysp
i Commonwelthu, lecz wciąż potężnej kulturowo, może być
wskazówką i dla Polski. Gospodarka i cywilizacja mają pierw-
szorzędne znaczenie, są podstawą bogactwa i bezpieczeń-
stwa narodów. Ale ma rację autor „Anglików” [Paxman –
przyp. aut.], że najlepiej radzą sobie dziś kraje, które mają
wyraźne poczucie sensu własnej kultury. z: Tożsamość
Albionu autorstwa Adama Szostkiewicza, [w:] Niezbędniku
Inteligenta – dodatku tyg. Polityka z dn. 21 czerwca 2008,
nr 25(2659), wyd. 15.
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DZIEŁO  ARCHITEKTURY  W  MIEŚCIE  WSPÓŁCZESNYM  NA  TLE
WYBRANYCH  POGLĄDÓW  POWOJENNYCH  HISTORYKÓW
URBANISTYKI

WORK  OF  ARCHITECTURE  IN  THE  CONTEMPORARY  CITY  AGAINST
THE  BACKGROUND  OF  SELECTED  URBAN  HISTORIANS’  VIEWS

Im bardziej historyczne miasto, tym większe zainteresowanie towarzyszy jego nowym dziełom architektury.
Przeszłość miast badana jest przez historyków urbanistyki, jego teraźniejszość – przez specjalistów z wielu
dziedzin, w tym krytyków architektury. W artykule krótko scharakteryzowano wybrane opinie uznanych pol-
skich i zagranicznych historyków urbanistyki na temat współczesnej architektury wprowadzanej do miast
historycznych.

Słowa kluczowe: urbanistyka, architektura, historia, współczesność

The more historic city, the bigger interest enjoyed by its new works of architecture. The past of cities is
described by historians of urban design, the contemporary by specialists in many fields including architec-
ture critics. In the article a number of opinions by renowned Polish and foreign historians on contemporary
architecture introduced into historic cities was selected and shortly discussed.

Keywords: urban-planning, town-planning, architecture, past, contemporary

Im miasto jest starsze oraz bogatsze w dobrze
zachowane formy urbanistyczne i obiekty zabytko-
we, tym większe zainteresowanie spotyka dzieła ar-
chitektury powstające w nim współcześnie – zarów-
no ze strony środowiska architektów, jak również
szerokiej publiczności i środków masowego przeka-
zu. Dotyczy to w szczególności obiektów sytuowa-
nych w historycznej, od dawna ukształtowanej tkan-

ce miejskiej, takich jak „tańczący budynek” pośród
statecznych, stuletnich kamienic przy nadwełtawskim
bulwarze w Pradze (F. Gehry i V. Milunić, 1995–1996,
il. 3), przeszklona „piramida” na dziedzińcu renesan-
sowo-barokowego Luwru w Paryżu (I. M. Pei, 1983–
1993), muzeum Zagłady w ścisłym centrum późno-
barokowego Waszyngtonu (J. I. Freed, 1986–1993),
nie istniejące już dwa wieżowce World Trade Center

* Motak Maciej, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków.
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1. Panorama miasta San Gimignano od strony południowej (1999) / Skyline of San Gimi-
gnano as seen from the south (1999)   2. Panorama Dolnego Manhattanu w Nowym Jorku
od strony południowej (1992) / Skyline of New York’s Lower Manhattan as seen from the
south (1992)   3. Widok bulwaru Rašínovo w Pradze od strony północnej (2000) / View of
Rašínovo boulevard in Prague as seen from the north (2000)    Fotografie autora / Photo by
author
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w najstarszej części Nowego Jorku (M. Yamasaki,
1970–1977, il. 2). W rzadszych wypadkach równie
wielkie zainteresowanie towarzyszy dziełom w mniej
historycznym kontekście miejskim.

W obrębie dawnego Krakowa lokacyjnego zwa-
nego Starym Miastem, najcenniejszej części Krako-
wa dzisiejszego, po II wojnie światowej powstały za-
ledwie cztery nowe obiekty kubaturowe o większej
skali [1]. Dwa z nich wzbudziły znaczne zaintereso-
wanie i zarazem kontrowersje, doczekały się też
szczegółowych opracowań i interpretacji. W latach
60. był to tzw. Bunkier Sztuki – pawilon wystawowy
Biura Wystaw Artystycznych przy Plantach (K. Tołło-
czko-Różyska, 1959–1965) [2]. W minionym roku –
tzw. Pawilon Wyspiański 2000 – obiekt wystawowo-
-informacyjny przy placu Wszystkich Świętych (K. In-
garden, 2006–2007) [3]. Nieco liczniejsze były prze-
budowy i rozbudowy istniejących obiektów, często
połączone ze zmianą ich dotychczasowej funkcji,
a także nowe obiekty małej architektury. Na terenie
dawnego miasta lokacyjnego Kazimierza, zespołu
niemal równie cennego, lecz znacznie mocniej do-
świadczonego przez historię wyburzeniami aniżeli
Stare Miasto, w okresie powojennym powstało kilka-
dziesiąt nowych budynków, co zarazem automatycz-
nie zmniejszyło wyjątkowość pojedynczego dzieła.
Poszczególne realizacje na obszarze miast lokacyj-
nych nie wpłynęły znacząco na ukształtowaną od
dawna sylwetę zabytkowego Krakowa, zdominowaną
przez Wzgórze Wawelskie i jego zabudowę. Uległa
ona natomiast istotnym przemianom skutkiem zloka-
lizowania licznych obiektów oraz dużych zespołów
mieszkaniowych i przemysłowych w obrębie całego
miasta bez należytego uwzględnienia ich wpływu na
panoramę zabytkowego śródmieścia [4].

Genezę i zasady rozwoju miast opisują historycy
urbanistyki. Ich współczesność, dalszy rozwój oraz
będące elementem tego rozwoju nowe dzieła archi-
tektury – specjaliści z wielu dziedzin, a wśród nich

teoretycy i krytycy architektury oraz specjaliści z dzie-
dziny ochrony zabytków. Historycy urbanistyki, pi-
szący w okresie powojennym – tacy jak Leonardo
Benevolo, Ernst Egli, Erwin Anton Gutkind, Spiro
Kostof, Anthony Edwin James Morris, John William
Reps, James E. Vance, a w Polsce m.in. Mieczysław
Książek, Wacław Ostrowski, Tadeusz Tołwiński, Te-
resa Zarębska – z założenia zajmowali się przede
wszystkim przeszłością miast [5]. Niemniej jednak
w ich publikacjach zazwyczaj nie brakuje odniesień
do problemów współczesnych, takich jak zachowa-
nie urbanistycznego dziedzictwa oraz możliwości jego
ewentualnego przekształcenia bądź wzbogacenia.

Spiro Kostof (1936–1991), profesor uniwersyte-
tu Berkeley w San Francisco, jest autorem szeroko
zakrojonych opracowań dotyczących elementów
i zasad budowy miasta historycznego [6]. Poświęcił
w nich sporo uwagi współczesnej panoramie mia-
sta, zwłaszcza znaczeniu świeckich i sakralnych
obiektów wysokich dla jej kształtowania. Zauważył
on, że w okresach historycznych od zigguratu po
wieżę Eiffla ... w średniowiecznych dzwonnicach ani
w kopule Kapitolu nikt nie mieszkał ani nie pracował;
podkreślało to oczywiście ich rolę symboliczną. Od-
różnia je to od koncepcji większości współczesnych
budynków wysokich – drapaczy chmur o funkcji biu-
rowej bądź mieszkalnej – dla których jedyną analo-
gią mogą być, do pewnego stopnia, średniowieczne
wieże mieszkalno-obronne (il. 1). Panoramy miejskie,
będące wdzięcznym tematem już dla malarzy póź-
nośredniowiecznych i zwłaszcza nowożytnych, a tak-
że obiektem wszechstronnego zainteresowania ich
mecenasów, zyskały ogromnie na popularności dzięki
upowszechnieniu druku, a w szczególności foto-
grafii, co poszerzyło grono ich odbiorców i umożliwi-
ło indywidualny zapis. Kostof omówił dwudziesto-
wieczne zasady kształtowania panoramy miejskiej,
zwłaszcza poglądy i intencje ich projektantów oraz
ewolucję ograniczania wysokości i kształtu nowych
obiektów wysokich. Przytoczył liczne przykłady
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z miast amerykańskich, niemieckich (z czasów hitle-
rowskich i powojennych), rosyjskich (z czasów so-
wieckich), włoskich, francuskich, a także polskich
(Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz odbu-
dowanego ratusza w Gdańsku). Jako ważki przy-
kład przywołał działania miasta Melbourne z 1979
roku, w którym ubolewano nad brakiem charaktery-
stycznych elementów w panoramie tego miasta oraz
postulowano ich stworzenie celem wzmocnienia po-
czucia tożsamości u mieszkańców i jego międzyna-
rodowego znaczenia. Niewątpliwy był tu wpływ innej
australijskiej metropolii – Sydney, która ogromnym
kosztem  wzniosła gmach opery – jedno z najbar-
dziej rozpoznawalnych dzieł architektury na świecie
(J. Utzon, 1956–1973). W konkluzji Kostof nazwał
miasto najbardziej skomplikowanym dziełem, jakie
stworzyliśmy...nakładającym na nas zbiorową od-po-
wiedzialność za kuratelę nad jego projektowa-
niem” [7].

Wacław Ostrowski (1907–1990), profesor Politech-
niki Warszawskiej, jest autorem składającego się
z kilkudziesięciu esejów tematycznych podręcznika
historii urbanistyki [8]. Kilkakrotnie posłużył się w niej
nie tracącymi aktualności poglądami Marca Antoine’a
Laugiera, XVIII-wiecznego teoretyka architektury
i urbanistyki, zalecającego jednolitość w detalu i tu-
mult w całości w opozycji do mdłej dokładności
i zimnej jednostajności, które powodują, że żałujemy
nieporządku dawnych miast. Omawianej tematyce
Ostrowski poświęcił również jeden z rozdziałów swo-
jej wcześniejszej książki [9]. Jednoznacznie stwier-
dza w nim, że budynki nowe powinny odpowiadać
współczesnym zasadom kształtowania architektu-
ry, chociaż oczywiście mogą pojawić się wyjątki
gdy chodzi o odbudowę obiektu istniejącego kiedyś
w danym miejscu czy też o odtworzenie krajobrazu
miejskiego z tych czy innych powodów zniekształco-
nego. Możliwe wtedy jest uciekanie się do pastiszu,
którego wprowadzanie (np. w niektórych odbudo-
wanych kamienicach w Warszawie i Gdańsku) jest

podejściem bardziej uzasadnionym w środowisku
historycznym, aniżeli kontrast egzemplifikowany bu-
dynkiem o płaskim dachu przy placu Zamkowym
w Warszawie. Ostrowski krytycznie odniósł się do
jednego z nielicznych jeszcze w trakcie pisania książki
warszawskich drapaczy chmur – wieżowca rysujące-
go się ponad panoramą warszawskiej Starówki od
strony Wisły, która zasługiwała na to, by ją „opance-
rzyć” przed zniekształceniem. Najnowsze przekształ-
cenia urbanistyczne śródmieścia Warszawy wskazują
na to, że w ostatnim ćwierćwieczu opinia ta również
nie została należycie doceniona.

Z poglądami Ostrowskiego współbrzmi ogólniej-
sza opinia Leonardo Benevolo (ur. 1923), profesora
uniwersytetu w Palermo, autora wielu prac poświę-
conych urbanistyce historycznej, m.in. obszernej hi-
storii urbanistyki światowej [10]. W książce poświę-
conej dziejom urbanistyki europejskiej zauważył on
m.in.: by zachować przedmioty nieożywione wystarczą
prace konserwatorskie i miejsce w muzeum, lecz by
zachować miasta, musi zostać przywrócona harmo-
nijna proporcja interesów i podejmowanych decyzji,
która sprawia, że struktury przestrzenne i społeczne
miasta zgodne są ze sobą, chociaż oczywiście wła-
śnie w Europie ... daremnym zamiarem byłaby chęć
powrotu do metod i form zaczerpniętych z przeszło-
ści, z której wyszliśmy dawno temu. Autor, uznający
arystotelesowski ideał miasta, wskazał, słusznie lecz
nieco idealistycznie, drogę wiecznego pośredni-
ka, dążącego do perfekcji stopniowo, w sposób wol-
ny od ograniczeń. Trafnie zauważył, że w krajach
wschodnioeuropejskich fakt nacjonalizacji ziemi nie
tylko nie przyczynił się do poprawy wyglądu miast,
ale wręcz zniszczył ich podstawowy charakter, pomi-
mo wysiłków zmierzających do racjonalnego plano-
wania odgórnego – widocznych przede wszystkim
w Polsce, jak również perfekcyjnej ochrony wybra-
nych zespołów miejskich – widocznych zwłaszcza w
byłej Czechosłowacji, lecz trudnych do utrzymania
w zmienionych uwarunkowaniach [11].
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Przytoczone poglądy Kostofa, Ostrowskiego
i Benevolo, poparte przez autorów setkami konkret-
nych przykładów miast historycznych oraz ich mniej
lub bardziej szczegółowymi analizami, podobnie jak
opinie wielu innych badaczy historii urbanistyki, po-
zostają zasadniczo zbieżne z poglądami większości
autorów omawiających zagadnienia relacji urbanistyki
(w tym urbanistyki historycznej) oraz nowej kreacji
architektonicznej z rozmaitych perspektyw, których
istotnymi przykładami mogą być książki Philipa Jo-
didio i Diane Ghirardo, a w Polsce Kazimierza Wej-

cherta i Andrzeja Kadłuczki [12]. Również historycy
urbanistyki dopuszczają ich ograniczone przekształ-
cenie i ewentualne wzbogacenie, przy zachowaniu
określonych reguł postępowania – w szczególności
dotyczy to ochrony istniejących wartości, ale rów-
nież zaznaczenia czasu powstania nowych dzieł.
Ponadto, a raczej przede wszystkim, dostarczają
obszernej informacji na temat zasad i reguł formo-
wania miasta w przeszłości, stanowiącej jeden z ele-
mentów wiedzy niezbędnej również do jego kształ-
towania współczesnego.
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Grzegorz Nawrot*

WARSZTATY WYOBRAŹNI, CZYLI O DRUGIEJ NOWOCZESNO-
ŚCI  W  ARCHITEKTURZE

IMAGINATION  WORKSHOP  OR  THE  SECOND  MODERNITY  IN
ARCHITECTURE

Świat jest naszym wyobrażeniem 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 i dokonuje klasyfikacji…

Słowa kluczowe: fleksybilność, druga Nowoczesność, Architektura, wizje Architektury, miasto, przestrzeń

The world around is what we imagine and architecture is the light around that all. It changes our reality. It is
an element of this change of thinking about everything… about our interpretation of this world around. To
name architecture is to create. To name is to imprint and mark differences and to classify…

Keywords: Flexibility, Second Modernity, Architecture, visions of architecture, town, space

Esse est percipi…[1]
George Berkeley

Smak jabłka nie tkwi w owocu, – jabłko,
bowiem, nie zna swojego smaku, ani też nie
w ustach jedzącego owoc. Smak, powstaje

w wyniku kontaktu jabłka z ustami…
George Berkeley, Treatise concerning

the Principles of Human Knowledge, 1710

Muzyka jest sztuką przestrzeni… a ptaki są jej
architekturą. Nic, w niej, nie powtarza się. Przestrzeń
zbudowana przez ich muzykę jest różna, inna w każ-

dej swojej chwili. Zależy nawet od nastroju ptaków…,
bo one zawsze śpiewają inaczej. Inaczej rankiem,
inaczej w południe, inaczej wieczorem. Inaczej każ-
dej wiosny i każdego lata. Ich śpiew zależy od ich
nastroju i od tego, co jest wokół nich, w chwili, w któ-
rej śpiewają… Zależy od tego, co jest w tych, którzy
słuchają ich śpiewania. Taka jest architektura… Inna
w każdym momencie.. Zależy od pogody, od dnia
i nocy. Zależy od wszystkiego, co jest we wszyst-
kim… wokół niej. Również, od tego, co jest w nas
samych.

Czaszka obejmuje ludzki mózg jak rękawiczka.
Wypukłości lub zagłębienia mózgu znajdują w niej

* Nawrot Grzegorz, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego
i Sztuk Pięknych.
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swoje odbicia. Patrząc na nią, dotykając jej, można
poznać umysłowe i moralne znamiona człowieka [2].
Budynek jest jak głowa człowieka… Miasto to bu-
dynki, to PRZESTRZEŃ. To tłum budynków, to tłum
głów… Miasto jest jak czaszka. Na jego frenologicz-
nej twarzy widać to, co jest w jego wnętrzu. Ta twarz
zmienia się permanentnie, tak jak permanentnie zmie-
nia się „mózg miasta”. Kształt „mózgu” uzewnętrz-
nia się na twarzy miasta, którą widzimy.

 Architektura to konglomerat, w którym zaprojek-
towana kubatura jest tylko jednym z jego elemen-
tów. Jest ramą dla zdarzeń, dla elementów pozo-
stałych. W filmie, muzyka musi wejść w związek
z obrazem i wzmocnić go. Scena ożywa wtedy,
kiedy dochodzi do idealnego mariażu dźwięku z ob-
razem [3]… A w Architekturze? Co jest muzyką
w Architekturze? Muzyka ulicy…, muzyka śpiewu pta-
ków…, muzyka otoczenia i wnętrz? W filmie nie ma
zapachu, nie ma faktury, nie czuje się temperatury,
powiewu wiatru, wilgoci, deszczu…

Smak Architektury nie tkwi w Architekturze, Archi-
tektura, bowiem nie zna swojego smaku. Nie tkwi,
również, w oczach tych, dla których jest przezna-
czona, w oczach jej odbiorców. Smak powstaje
w wyniku kontaktu Architektury z odbiorcami… Inter-
pretacja Architektury zależy, zatem, tak od samej
Architektury, jak i od jej odbiorców [4].

Dzieło architektoniczne – to nieprzypadkowo po-
wstały obiekt. To kropla widoczna w czasie ulewy
[5]… Jest Myślą. Myślą, która mieści w sobie więcej,
niż nam się wydaje, kiedy przychodzi nam do głowy
[6]… Dzieło architektoniczne jest znakiem „czegoś”.
Jest środkiem przekazu myśli. Jest adekwatne: swo-
im czasom, idei, myśli… jest czymś, co poszerza
świadomość. Czymś, co pozwala zrozumieć więcej,
po jego „przeczytaniu”. Zobaczyć więcej wtedy, kie-
dy nazajutrz otworzymy okno. Zobaczyć więcej ocza-
mi, zobaczyć więcej poprzez oczy…

Interpretacja pojęcia „dzieła” jest trudna, bo trud-
no jednoznacznie i obiektywnie zinterpretować, kie-

dy książka, film czy sztuka teatralna staje się dzie-
łem, kiedy zostaje zań uznana. Trudno, również, zin-
terpretować jednoznacznie to, co może być dziełem
architektonicznym, i kiedy nim się staje.

Czy istotą dzieła są zawarte w nim wartości, cha-
rakterystyczne dla czasów, w którym ono powstało?
Profesjonalizm jego twórcy? Czy może, sam fakt, że
zwraca ono uwagę, wzrusza, porusza, oddziałuje?
Czy dziełem jest To, co staje się symbolem… czego-
kolwiek, przy czym wartość samych przekazywanych,
przezeń, treści może mieć, czasem, znaczenie nie-
istotne?

Tak jak różne mogą być obiekty architektonicz-
ne, jak różna może być przestrzeń architektoniczna,
zrealizowana na różnych poziomach, zależnych od
umiejętności zawodowych, intelektu, przesłań ide-
owych i konceptualnych rozwiązań – tak różni są jej
odbiorcy. Różni poziomem wrażliwości, podatności
na oddziaływania, różni swoim poziomem intelektu-
alnym, różni swoimi możliwościami do samodzielne-
go myślenia, do własnej autonomicznej interpretacji
treści zdarzeń, okoliczności i miejsc.

Dziesiątki, czasem tysiące ludzi, przechodzących
codziennie obok obiektu architektonicznego, „czy-
tają go” i „oglądają” tak, jak książkę, gazetę czy tele-
wizję. Rozumieją albo nie rozumieją – tak, jak rozu-
mieją albo nie rozumieją treści czytanej książki, treści
gazetowego tekstu czy informacyjnego komunikatu
telewizyjnego. A jeżeli rozumieją, to rozumieją na swój
własny, autonomiczny sposób…

Nasza współczesność… to jest to, co było przed
chwilą, to jest to, co jest teraz i to jest to, co za chwi-
le będzie… Pierwsza i druga Nowoczesność…[7]
Dwie wizje architektury: stała i płynna. Dwie wizje
rzeczywistości: perspektywa geometryczna i mecha-
nistyczna wizja.

Pierwsza Nowoczesność: słupy, płyty stropowe,
„uwolniony”, z usztywniających technologii budow-
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Zaprojektowana, namalowana poezja, wyreżyserowana wrażliwość… Film wyświetlany przez nas i w nas, scenografia,
której jesteśmy częścią. Torre Agbar, Jean Nouvel, fot. Grzegorz Nawrot / Designed, portrayed poetry, directed fragility…
a movie projected by us an inside us, a film set which we are the part of. Torre Agbar, Jean Nouvel, photo by Grzegorz
Nawrot
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lanych, sposób kształtowania rzutu budynku. Dys-
pozycje funkcjonalne jednoznacznie i rygorystycznie
organizujące sposób bycia, określające kolejność
odbywanych czynności a nawet ich charakter. Po-
mieszczenia łazienek, sypialni, przedpokoi, przed-
sionków, opisane i pojmowane, ukształtowane i wy-
odrębnione tymi przegrodami…

 I druga Nowoczesność: zaznaczanie zapisywa-
nych przestrzeni, fleksybilność i wieloznaczność ich
przeznaczenia. Wirtualność, subtelność i delikatność
„tłumaczonych” w ten sposób przestrzeni. Inne ma-
teriały i środki podziału tej przestrzeni, a właściwie
sugestii tego podziału. Światło, woda, kolor, zapach,
dźwięk i faktura zamiast betonowej, gipsowej czy
ceglanej ściany. Transparentność zamiast nieprzeni-
kalności. Zmienność zamiast usztywnienia.

Czymże jest, obecna, współczesna nam, postpa-
noptyczna [8] nowoczesność? W Architekturze na-
wiązuje do drugiej Nowoczesności, do baumanow-
skiej płynnej nowoczesnościi wykorzystując ku temu
wszystkie dostępne obecnie środki techniczne. Ar-
chitektura drugiej Nowoczesności [9], to odejście od
architektonicznego panopticum [10] na rzecz archi-
tektury wolności [11]. To inne kształtowanie mecha-
nizmów społecznych, inna urbanistyka i inaczej
kształtowana przestrzeń obiektów.

To potraktowanie zaprojektowanej już przestrze-
ni, jako pozostającej do zaprojektowania. Przezna-
czonej do permanentnego, wciąż nowego definio-
wania jej przeznaczenia i określania, wciąż na nowo,
jej jakości, w przyszłości. To nadawanie jej wielo-
znacznego charakteru poprzez przewidzianą możli-
wość fleksybilnych, ciągłych przekształceń. To za-
projektowanie możliwości wyboru różnych sposobów
użytkowania. Zaprojektowanie ramy dla zdarzeń, któ-
re mogą w tej przestrzeni zaistnieć… ale także, prze-
widzenie i zainspirowanie tychże, zdarzeń.

Ruch jest czymś niepojętym bez czasu [12],
a Architektura jest niepojęta bez czasu, w którym po-
wstaje. Bycie nowoczesnym zaczęło oznaczać nie-

zdolność do zatrzymania się w miejscu i wytrwania
w bezruchu….Chwila spełnienia, ostateczny kres
naszych wysiłków i uczucie kojącego samozadowo-
lenia, są dla nas niedościgłe…[13].

Przerwy, niespójności – należą do typowych oko-
liczności naszego życia. Stały się one, wręcz, nie-
odzowną potrzebą dla tych osób, których umysły
potrafią się już tylko karmić nagłymi zmianami i wciąż
nowymi bodźcami. Nie potrafimy już znieść niczego,
co trwa w niezmienionym kształcie. Nie umiemy czer-
pać pożytków z nudy…[14] Czyż Nowoczesność, od
samego początku nie była procesem „skraplania”
i „rozpuszczania”? Czyż nie rozpuszczała wszystko
to, co stałe [15]?

Architektura drugiej Nowoczesności to zmienność
[16]. Sama idea prędkości, zwłaszcza przyspie-
szenia, w odniesieniu do relacji między czasem
a przestrzenią, zakłada tę zmienność [17]. Istotnym
momentem człowieczeństwa jest zdolność wyboru
i decyzji… automat, jak wiadomo, jej nie posiada…
[18]. Istotnym momentem dla architektury drugiej
nowoczesności staje się zdolność umożliwienia tego
wyboru i tej decyzji. Tak, aby powstająca rzeczywi-
stość stała się wytworem aktu woli. Aktem wyboru
[19]. Koniec Panopticon, to koniec ery obustronne-
go zaangażowania, kontrolujących i kontrolowanych
[20]. To inne postrzeganie przestrzeni. Przestrzeni
otwartej na ciągłe poruszanie się, na wędrowanie po
niej… Otwartej na poszukiwanie w niej spełnienia,
które zawsze czeka w przyszłości. Czeka na końcu
tej drogi, na końcu tego wędrowania… Przestrzeń
płynnej Nowoczesności to przestrzeń oczekiwanych
spełnień. Tych, które na nas czekają i tych, obok
których przechodzimy, odnajdując je podczas na-
szej nieskrępowanej, przez nią, podróży…

Architektura nowoczesna jest zdolna do zmien-
ności swoją fleksybilnością. Zmienność ta dotyczyć
może jej zmienności w czasie, czasu jako takiego,
formy zewnętrznej i wewnętrznego poukładania funk-
cji w jej strukturze a także jej przeznaczenia i zna-
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czenia. Jest zdolna do doświadczeń, z których wy-
chodzi się zmienionym [21]. Jest kolejnymi przybli-
żeniami naszych wymagań, kolejnymi doświadcze-
niami, które zmieniają tak ją, jak i nas. Bycie no-
woczesnym, to dla współcześnie projektowanej
Architektury, wykraczanie ciągłe poza siebie, znaj-
dowanie się w stanie nieprzerwanej transgresji… [22]

Świat jest taki, jacy jesteśmy my. Wszystko zale-
ży od publiczności [23]. Publiczność jest częścią
Architektury. Jej obecność kształtuje nastrój miejsca
i percepcje tego nastroju. Architektura staje się taka,
jacy są jej użytkownicy.

Miasto to mieszkanie, to przestrzeń dla flanera.
Przestrzeń do podróżowania po niej, przestrzeń do
mieszkania w niej. Jest jak VII Symfonia Mahlera, która
jest podróżą… Opowieścią o płynięciu, o powraca-
niu, o znajdowaniu…

Miasto to mieszkanie pojmowane jako przestrzeń
i jako czynność. Wędrowanie po swoim mieszkaniu…
– to mieszkanie w nim, pojmowane jako czynność.
Wędrowanie to doświadczenia, to uczenie sie, to prze-
żywanie… Wędrowanie po ulicach, po placach…
pomiędzy budynkami. Wędrowanie po Przestrzeni.
Wędrowanie – to oglądanie filmu… którego scenami
są poszczególne ujęcia z Wędrówki. Poszczególne
kadry sfotografowane źrenicą oka – odebrane zapa-
chem, dźwiękiem, zapisane w pamięci wspomnień…
smakiem, dotykiem, ciepłem lub zimnem. Każdego
dnia inne. Inne w każdej chwili… tak, jak śpiew pta-
ków. Chodzimy pasażami po korytarzach ulic i pla-
ców, wytyczonych we własnej, naszej rzeczywi-
stości… Tym ciekawszych, im większa jest nasza
wrażliwość i im szersza jest nasza wyobraźnią. Cho-
dzimy po pasażach wykreowanych przez naszą
wyobraźnię… Wszystko może być alegorią wszyst-
kiego…

Wędrowanie pomiędzy plakatami i obrazami, któ-
rymi są place, ulice, budynki… którymi są zdarzenia
to czytanie ich, przeglądanie… a może tylko bycie
pomiędzy nimi i podświadoma ich percepcja. Pod-
świadoma ich nauka. Miasto jest środkiem przekazu
informacji, jest medium zawierającym w sobie kino,
teatr, telewizję. Zawierające w sobie wszystkie, aktu-
alne dla samego siebie, wzorce zachowań.

Każde Dzieło architektoniczne to, także, obiekt
architektoniczny. Obiekt, ale jaki?

Obiekt architektoniczny… jest ramą dla zdarzeń.
Może być płaską, jednowymiarową, scenografią do
„zauważenia”, mijaną podczas spaceru, bądź sceną,
na której można spróbować się odnaleźć. Może kre-
ować i ukierunkowywać, tak sposoby zachowań, jak
i gusta estetyczne. Może wpisywać się w zastaną
teraźniejszość bądź sugerować Nowe i Inne. Dzieło
architektoniczne – to wydarzenie. To szekspirowski
spektakl aktualny przez lata… To sztuka teatralna,
w której ramy włożyć można zawsze aktualną treść…
albo kamyczek historii, z zapisaną w sobie treścią.
To książka, dla której zawsze będzie miejsce w bi-
bliotece…

Pojęcie dzieła architektonicznego nie wynika z fun-
kcji obiektu. Jest, raczej, jego oceną… dzieło archi-
tektoniczne – to manifest: Idei, profesjonalnej per-
fekcji, potencjalnych możliwości. Oddziaływuje na
obserwatorów, na „lokatorów” miasta. Nadaje swo-
jemu otoczeniu prestiżu, może stać się w przyszło-
ści, nieśmiertelnikiem swoich czasów…

Obiekty architektoniczne, będące wyznacznikami
miejsc, w których podejmowane są decyzje, tracą
swoją rolę [24]. Ich znaczenie „rozpływa się”. Zni-
kają funkcje obiektów charakterystyczne dla pierw-
szej Nowoczesności, pojawiają się nowe przestrze-
nie [25]. Pozostaje znaczenie dzieła…
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PRZYPISY

[1] Istnieć to być postrzeganym (łac.)
[2] Według frenologicznej teorii Franza Josepha Galla,
określonym obszarom mózgu odpowiadają odpowiednie
funkcje – A. Szczeklik, Kore, Wydawnictwo Znak, Kraków
2007.
[3] D. Lynch, W pogoni za wielką rybą, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 2007.
[4] … Smak jabłka nie tkwi w owocu, – jabłko, bowiem,
nie zna swojego smaku, ani też nie w ustach jedzącego
owoc. Smak, powstaje w wyniku kontaktu jabłka z ustami…,
G. Berkeley, Treatise concerning the Principles of Human
Knowledge (Traktat o zasadach poznania ludzkiego), 1710.
[5] R. M. Rilke
[6] Pomysł jest myślą. Myślą, która mieści w sobie więcej
niż ci się wydaje, kiedy przychodzi ci do głowy… D. Lynch,
W pogoni za wielką rybą, op. cit.
[7] Termin „Druga Nowoczesność” – Ulricha Becka, faza
cechująca się orientacją na samą siebie, ery soi-disant, „uno-
wocześniania Nowoczesności”, za Z. Bauman, Płynna no-
woczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
[8] Archimetafora nowoczesnej władzy (Panopticum), którą
posłużył się Michel Foucault nawiązując do projektu Pa-
nopticonu Jeremy’ego Benthama, ibidem.
[9] Druga, współczesna, czyli baumanowska „płynna no-
woczesność”, jako ta następująca po pierwszej, której sym-
bolami były: fabryka fordowska, beztożsamościowa biuro-
kracja, Panopticum – przypis autora.
[10] Sposób podporządkowanie czy też „uporządkowania”,
zbudowany z prędkości, dostępu do środków transportu
i wynikającej stąd swobody ruchu. Władza, podporządko-
wanie czy tez wolność to, panowanie nad czasem, nad ryt-
mem dobowym. Przywiązanie do miejsca, podporządko-
wanie użytkownika układowi rzutu i wynikającemu z niego
niefleksybilnemu układowi zdefiniowanej przestrzeni, narzu-
cenie rytmu dobowego – przypis autora.
[11] Człowiek czuje się wolny wtedy, gdy jego wyobraźnia
nie wykracza poza odczuwalne pragnienia i gdy wyobrażo-

ne i upragnione cele nie przekraczają jego możliwości dzia-
łania…, Z. Bauman, Płynna nowoczesność, op. cit.
[12] J. L. Borges, Historia wieczności, Pruszyński i Ska,
Warszawa, 2006.
[13] Ibidem.
[14] Ibidem.
[15] Ibidem.
[16] … To niezdolność do zatrzymania się w miejscu i wy-
trwania w bezruchu… Poruszamy się, i nie możemy przestać
się poruszać, nie dlatego, ze jak sadził Max Weber, chcemy
odwlec „moment zaspokojenia”, ale dlatego, że samo to
zaspokojenie okazuje się być niemożliwe…, Z. Bauman, Płyn-
na nowoczesność, op. cit.
[17] …Sama idea prędkości, zwłaszcza przyspieszenia,
w odniesieniu do relacji między czasem a przestrzenia, za-
kłada zmienność …, ibidem.
[18] A. Kępiński, Rytm życia, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2007.
[19] … Rzeczywistość jest wytworem aktu woli…, A. Scho-
penhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, (Świat jako
wola i wyobrażenie. Księga druga), 1819.
[20] Z. Bauman, Płynna nowoczesność, op. cit..
[21] Doświadczenie jest czymś, z czego wychodzi się zmie-
nionym…, M. Foucault, How an experience book is born,.
Nowy Jork 1991.
[22] Z. Bauman, Płynna nowoczesność, op. cit.
[23] D. Lynch, W pogoni za wielką rybą, op. cit.
[24] Moc władzy stała się eksterytorialna. Aby wydać rozkaz
i dopilnować jego wykonania, nie jest już nawet potrzebne
gniazdo telefoniczne. Miejsce osoby wydającej polecenia,
nie ma już znaczenia. Różnica pomiędzy „blisko” a „dale-
ko”, pomiędzy „odludziem” a cywilizowaną, uporządkowaną
przestrzenia, nieomal zniknęła. Zanika Panopticum. Decy-
zje podejmowane są bez związku z miejscem a raczej zwią-
zek miejsca z decyzją przestaje istnieć Zygmunt Bauman
pisze o zombie-instytucjach. Instytucjach, które są fasada-
mi, za którymi nie ma już rzeczywistej władzy czy działalno-
ści…, Z. Bauman, Płynna nowoczesność, op. cit.
[25] Ibidem.
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Wiek XX położył kres tradycyjnym miastom i nie-
odwracalnie zmienił sposób ich kształtowania. Nowo-
czesność (…) rozbiła tradycyjne kultury i naruszyła
społeczną oraz fizyczną tkankę miast [1]. Rewolucja,
niosąca sztandary nowoczesności i humanizmu, spo-
wodowała jednak skutki niezgodne z oczekiwaniami.
Wielkie nadzieje nie zostały spełnione, a niektórzy
twierdzą wręcz, że zamieniły się w pasmo klęsk. Mia-
sta straciły swoistą spójność, charakter i tożsamość.
Odwieczny ład przestrzenny został zastąpiony przez
nieprawdopodobnie zróżnicowaną strukturę, nacecho-
waną wielością sprzecznych dążeń, tworzącą prze-

strzenny chaos. Architektura wyrastająca z kontekstu
miejsca była niegdyś czymś do tego stopnia oczywi-
stym, że nie tylko nie podlegała dyskusji, ale nawet
refleksji. Relacje, jakie zachodziły pomiędzy poszcze-
gólnymi budynkami, zespołami zabudowy i dzielni-
cami tworzyły swoistą wartość – były równie ważne
i cenne jak fizyczna tkanka miasta. Te trwałe i ciągłe
związki spajały poszczególne elementy urbanistycz-
ne w niemal organiczną całość. Z perspektywy po-
czątku XXI wieku można powiedzieć, że architektura
i urbanistyka poprzedniego stulecia rzeczywiście od-
mieniły oblicze miast.
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W okresie ostatnich stu lat rozróżnić można kilka
charakterystycznych tendencji w aspekcie kontekstu
i spójności miejskiej zabudowy. Następowały one
kolejno w różnych okresach i były związane z okre-
ślonymi nurtami architektonicznymi. Uproszczony
podział tego zagadnienia przebiega od modernizmu,
poprzez postmodernizm do architektury przełomu
XX i XXI wieku.

Modernizm odciął się od historycznych wzorców,
przyjmując nowoczesność jako podstawową wartość.
Projektanci nie odnosili się w żaden sposób do za-
stanego kontekstu urbanistycznego, ponieważ na-
leżał on do przeszłości i jako taki był nieważny.
Powszechnej krytyce poddany został poprzedni po-
rządek – nie tylko architektoniczno-urbanistyczny, ale
również społeczny, kulturalny i polityczny. Moderni-
ści dążyli do stworzenia nowoczesnych miast na gru-
zach miast dawnych, z premedytacją niszcząc pro-
cesy urbanistyczne przebiegające w ciągły sposób
przez wiele lat. Uwolnienie od tradycji miało być ra-
dykalne i nieodwracalne. Takie założenie wymagało
wprowadzenia nowych zasad i bezwzględnego ich
przestrzegania. Zamknięcie w sobie i nakazowość
modernizmu doprowadziły, być może wbrew inten-
cjom wielu projektantów, do wyłonienia jednej obo-
wiązującej doktryny estetycznej. Wielka skala nowych
działań, zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej,
w połączeniu ze stosowaniem ograniczonego zaso-
bu środków formalnych, stały się przyczyną unifor-
mizacji zabudowy terenów miejskich. Budynki sta-
ły się podobne do siebie, niezależnie od lokalizacji
i funkcji, które mieściły. Tkwi w tym pewien paradoks.
Wszak początki modernizmu kojarzone są z postawą
funkcjonalistyczną, która nakazywała zależność for-
my od funkcji. Wydawałoby się zatem, że wielość
różnych funkcji budynków w mieście powinna wy-
muszać wielość form. Tymczasem styl międzynaro-
dowy zaowocował niemal identycznymi formami
szkół, szpitali, czy też budynków mieszkalnych. Na-
rzucanie określonego sposobu kształtowania budyn-

ków i przestrzeni urbanistycznych świadczy o tym,
że modernizm stał się w pewnym etapie swego roz-
woju nurtem formalistycznym. Jego celem stało się
skrajne ujednolicenie w wielu aspektach. Zacieranie
różnic, będących naturalną cechą większości miast,
i pokonanie wielości to idee, które niemal obsesyjnie
starano się wcielić w życie nie bacząc na konsekwen-
cje. Dążono do najwyższego stopnia jedności, jakim
jest jednolitość.

Jak wiemy, dążenia te nie urzeczywistniły się,
chociaż odcisnęły niezatarte piętno na obszarach
zabudowanych. Zostały zanegowane przez postmo-
dernizm, który powrócił do idei wielości. Moderna
podjęła na nowo projekt budowy Wieży (Babel), pró-
bowała narzucić jeden, panujący nad wszystkim ję-
zyk. (…) Jednak budowa nie udała się, znów doszła
do głosu wielość języków. Okazało się, że prawda
leży po stronie wielości, która jedynie z perspektywy
dążeń totalitarnych jest dyskredytowana jako pomie-
szanie [2]. Postmodernistyczny pluralizm dopuszczał
różnorodne doktryny estetyczne i pozwalał na czer-
panie z wielu tradycji, nawet jednocześnie. Zaintere-
sowanie architekturą historyczną i wernakularną do-
prowadziło także do ponownego uwzględniania
kontekstu podczas projektowania nowych obiektów.
Odniesienia formalne do istniejących w sąsiedztwie
budynków bywały bardzo bezpośrednie lub też sub-
telne. Szklane elewacje, które w modernizmie służy-
ły dematerializacji obiektu stały się lustrzanymi ekra-
nami odbijającymi otoczenie. W taki czy inny sposób
starano się uzyskiwać i przywracać relacje pomię-
dzy elementami urbanistycznej struktury, często wy-
jałowionej przez lata modernistycznej dewastacji.
Odrzucając redukcjonizm i uniformizację stylu mię-
dzynarodowego skłaniano się ku złożoności, którą
cechuje właśnie powstawanie napięć i interakcji.
Różne formy i języki architektury w postmodernistycz-
nym mieście nie pozostają wobec siebie obojętne,
lecz podejmują dialog. Dzięki temu możliwe staje się
koegzystowanie przeciwieństw i kontynuacja pew-
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nych wątków przy jednoczesnym ich przekształca-
niu. Podczas gdy modernistyczna zabudowa w bez-
kompromisowy sposób wypierała starą strukturę,
postmodernizm dążył do wpisania się w zastany kon-
tekst. Niezależnie od tego czy był to kontekst histo-
ryczny, czy też nowoczesny. Było to możliwe dzięki
podwójnemu kodowaniu (historycznemu i nowocze-
snemu), które uważane jest za jedną z najbardziej
istotnych cech tego nurtu.

Wielość była dla postmodernistów niekwestiono-
waną wartością, jednakże uznali, że powinna ona być
w pewien sposób skoordynowana i nie może „sa-
mowolnie” narastać. Norberg-Schulz ostrzegał: W od-
różnieniu od sterylnego i monotonnego środowiska
architektury purystycznej i wyłączającej, pluralistycz-
na architektura włączająca niesie ze sobą niebezpie-
czeństwo środowiskowego chaosu [3]. Dowolne ze-
stawianie odmienności uznano za błędną drogę.
Poszukiwano takich sposobów ich dopasowania, aby
odpowiednio się do siebie odnosiły. Szczególnym
problemem stało się zatem pytanie, jak osiągnąć jed-
ność w wielości. Venturi zauważał, że architektura
złożoności i przeciwieństw ma jednak szczególne
zobowiązanie wobec całości (…). Musi być raczej
urzeczywistnieniem trudno dostępnej jedności w róż-
norodności aniżeli łatwą do reprezentowania jednoli-
tością kosztem wyeliminowania różnorodności [4].

Pod koniec XX wieku zaczął dominować pogląd,
że wielość jest niemożliwa do opanowania, więc
wszelkie tego typu dążenia są bezsensowne. Budynki
w miastach zaczęto zestawiać w sposób często zu-
pełnie przypadkowy. Odmienności nie musiały już
do siebie pasować. Poszczególni twórcy starali się
zachować po sobie ślad w postaci wiekopomnego
dzieła nie zważając na kontekst i relacje z otocze-
niem. Obecnie mocne, indywidualne formy „dizajner-
skich” budynków konkurują ze sobą, lub po prostu
ignorują wzajemnie swoją obecność. Wielu współ-
czesnych projektantów zdaje się hołdować poglądo-
wi, że architektura, to tworzenie nowych rzeczy a nie

szukanie nowych dróg, stąd też kontekst jest czynni-
kiem niepotrzebnie ograniczającym [5]. Architekci,
którzy nadal starają się odnosić do kontekstu miej-
sca czynią to na ogół w sposób wybiórczy. Uprasz-
czają złożoność genius loci, do elementów, które
najbardziej korespondują z ich wizją twórczą. Pierw-
szoplanową rolę odgrywa natomiast stworzenie wła-
snego stylu. Architekt, który nie wie, co stanowi trwałą
wartość, nie jest w stanie jej stworzyć. zamiast tego
szuka krótkotrwałej sławy w niepoważnym formalizmie
i pogoni za modą, tworząc dzieła, które przykuwają
uwagę na chwilę a nie takie, które nagradzają dłuższą
znajomością. (…) Każdy z nich kreuje własną, łatwo
rozpoznawalna markę [6].

Świadome odrzucenie dotychczasowej koncep-
cji kontekstu wpływa na zmiany w przestrzeni miast.
Dewaluują się także różne pojęcia z dziedziny urba-
nistyki. Koolhaas w książce „S, M, L, XL” stwierdza,
że postęp, tożsamość, architektura, miasto i ulica stały
się pojęciami przeszłości: The city is no longer. We
can leave the theatre now… Chaos, brak spójności,
fragmentaryzacja to cechy charakterystyczne dla
większości dzisiejszych dużych miast. Niekontrolo-
wana wielość sprawia, że stają się one coraz bar-
dziej do siebie podobne. To co było niespełnionym
marzeniem modernizmu, czyli ujednolicenie struktu-
ry miast w skali świata, wydaje się ziszczać. Dzieje
się tak jednakże dzięki wszechogarniającemu cha-
osowi, a nie skrajnemu uporządkowaniu i uniformi-
zacji. Trudności w identyfikacji poszczególnych miast
pogłębia dodatkowo ustawiczna reorganizacja prze-
strzeni. Im dłużej mieszka się w dużym mieście, tym
mniej się je poznaje [7].

Architektura i urbanistyka ostatnich stu lat prze-
szły zatem drogę od idei jednolitości, poprzez ideę
jedności w wielości, aż do niekontrolowanej skrajnej
różnorodności. Proces chaotyzacji miast rozpoczął
się już na początku tego okresu. Welsch jest przeko-
nany, że to właśnie seria programów proponowanych
przez wiek dwudziesty stworzyła chaos, w którym tkwi-
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my. Te cudowne programy i koncepcje doprowadziły
nie do ziemi obiecanej, ale do dzisiejszego ugoru
[8]. Nasze, coraz bardziej niespójne, miasta stano-
wią kronikarski zapis owych programów. Moderni-
styczna zuniformizowana zabudowa wypierająca XIX-
wieczną, postmodernizm starający się przywrócić
ciągłość poprzez często ułomne kontynuowanie daw-
nych wątków, czy wreszcie współczesna architektu-
ra kreacji, przedkładająca nade wszystko oryginal-
ność i nadzwyczajność, przyczyniły się do powstania
dzisiejszego obrazu przestrzeni urbanistycznej.

Coraz częściej padają jednak stwierdzenia o pew-
nej wartości tego stanu. Koolhaas zastanawia się
nawet, czy brak wyrazistego charakteru i utrata toż-
samości miast nie stwarzają całkiem dogodnych
warunków dla życia współczesnego człowieka. Do-
minują jednak postawy negujące wartość chaosu,
a wraz z nimi pojawiają się próby poszukiwania spo-
sobów wyjścia z impasu, w jakim znalazła się współ-
czesna urbanistyka. Jedną z dróg dostrzega się
w tzw. architekturze środowiskowej, która poszukuje
istoty rzeczy w otwarciu na zwyczajność i codzien-
ność. Zabudowa wynikająca z takich założeń mogła-
by tworzyć swoiste tło dla mocniejszych form, które
również powinny mieć swoje miejsce w strukturze
miasta, bowiem nadzwyczajne może być zrozumiałe
tylko w kontekście zwyczajnego [9]. Welsch sięgając
głębiej postuluje odrzucenie antropocentryzmu, któ-

ry nakazywał projektowanie miast według miary czło-
wieka. Idealne miasto miało spełniać wszelkie po-
trzeby człowieka, lecz rezultat zawsze okazywał się
niezgodny z oczekiwaniami. Welsch stawia diagno-
zę, że winna temu była nie tyle błędna analiza po-
trzeb, co idea, że planowanie urbanistyczne musi
wyjść od ludzkiego punktu widzenia. Jeśli to podej-
rzenie okazałoby się prawdą, to jedynie porzucenie
antropocentrycznej linii przewodniej nowoczesności
mogłoby utorować drogę wyjścia z chaosu [10]. Roz-
wiązaniem może być zwiększenie roli aspektów trans-
ludzkich, takich jak natura, w projektowaniu. Ale czy
jest to właściwa i realna droga czy też kolejna „cu-
downa koncepcja” pokaże dopiero przyszłość.
Łatwiejszą do realizacji i być może skuteczniejszą
ideą jest traktowanie budynku jako elementu składo-
wego większej całości. Należy brać przy tym pod
uwagę wiele wątków szeroko pojętego kontekstu,
a nie ograniczać się jedynie do „zwyczajowych aspek-
tów fasadowej asymilacji”. Aspekty środowiskowe,
przyrodnicze, kulturowe, czas i szereg innych po-
winny być stale obecne w pracy architekta. Droga
do tego celu prowadzi poprzez właściwy proces edu-
kacji przyszłych projektantów, zmianę priorytetów
architektów działających na rynku, przywrócenie od-
powiednich relacji pomiędzy twórcą a inwestorem
oraz odpowiednie przewartościowania w krytyce ar-
chitektonicznej.
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DZIEŁA  ARCHITEKTONICZNE  W  PRZESTRZENI  STAREGO
MIASTA  W  KOŻUCHOWIE.  DEGRADACJA,  STAGNACJA,  ROZWÓJ

THE WORKS OF ARCHITECTURE IN THE URBAN SPACE OF OLD
TOWN  IN  KOŻUCHÓW.  DEGRADATION,  STAGNATION,
DEVELOPMENT

Atrakcyjna niegdyś przestrzeń architektoniczna zespołu staromiejskiego w Kożuchowie została zdegradowa-
na. Doskonałe dzieła architektoniczne przeszłości zostały przesłonięte negatywnymi przykładami dzieł archi-
tektonicznych z lat 70. XX wieku. Degradacja, następnie długie lata stagnacji wymagają odzyskania prze-
strzeni.

Słowa kluczowe: przestrzeń miejska, współczesne miasto, obiekty harmonizujące,
obiekty degradujące przestrzeń

The architectural space of the old Town in Kożuchów, once attractive, has been subsequently degraded. In
1970s the remaining samples of excellent architectural works of the past, have been covered by ugly buil-
dings of concrete blocks. Today, the urban space, which had been firstly degraded, and then had been
remaining in stagnancy for decades, must be urgently recovered.

Keywords: urban space, modern city, harmonizing structure, disruptive structure,

Kożuchów (miasteczko w woj. lubuskim) w śre-
dniowieczu było miastem warownym. Zachowane do
dzisiaj dzieła architektoniczne, pochodzące z minio-
nych epok, stanowią niezwykle atrakcyjne elemen-
ty w przestrzeni współczesnego miasta. Trzynasto-
wieczne rozplanowanie ulic, pierzeje zabytkowych
kamienic, monumentalna architektura kościoła, zam-
ku i ratusza, pas murów obronnych tworzą zespół
staromiejski o wyjątkowej wartości zabytkowej. Jed-

nak doskonałe dzieła architektoniczne zostały prze-
słonięte nieatrakcyjnymi przykładami dzieł architek-
tonicznych z lat 70. XX wieku.

Dzieła architektoniczne harmonizujące
z przestrzenią

Zespół cechuje umiarkowana skala zabudowy
i tradycyjne dominanty budowli fortyfikacyjnych i sa-
kralnych. Zachowany został harmonijny układ dzia-

* Nowogońska Beata, dr inż., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Instytut Budownictwa,
Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury.
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łek i ulic z architekturą o tradycyjnej formie i skali.
Trzykondygnacyjnych przy rynku oraz dwukondygna-
cyjnych na pozostałych ulicach, sytuowanych szczy-
towo. Znaczna grupa budynków jest posadowiona
na parcelach wytyczonych jeszcze w gotyku i utrzy-
mana w dawnym gabarycie. W fasadach XVI-wiecz-
nych kamienic rynkowych zachowały się nieliczne
renesansowe rzeźbione kamienne portale. Odzwier-
ciedlenie baroku zachowało się w bogato zdobionej,
przedstawiającej płaskorzeźby św. Piotra i Pawła,
fasadzie pochodzącej z XVIII wieku.

Zespół staromiejski posiada wyraźnie zachowa-
ne granice w postaci obwarowań fortyfikacyjnych.
Zbudowane na przełomie XIII i XIV wieku w miejscu
wcześniejszych umocnień drewniano-ziemnych, wy-
konane z kamienia polnego, układanego warstwo-
wo. Pierścień murów opasywała, dochodząca miej-
scami do 20 metrów szerokości, fosa. Do miasta
można było dotrzeć trzema bramami: Głogowską,
Krośnieńska i Żagańską. Później w południowej czę-
ści przebito czwartą bramę Szprotawską. W 1764
roku, po pożarze, część fortyfikacji została rozebra-
na, jednak mury i fosa do dziś zachowały się niemal
w pierwotnej długości i są unikatem w skali świa-
towej.

Kolejnym doskonałym dziełem architektonicznym
w Kożuchowie jest zamek, wzniesiony w końcu XIV
wieku, w miejscu średniowiecznego grodu kaszte-
lańskiego. Przez lata był siedzibą książęcą, rezy-
dencją możnych rodów, klasztorem zakonu karme-
litów, zbrojownią. Zbudowany w stylu gotyckim,
później wielokrotnie rozbudowywany.

Niezwykle wartościowym dziełem architektonicz-
nym w przestrzeni miasta jest również gotycki kościół.
Budynek został zbudowany w XIII wieku jako jedno-
nawowa, kamienna budowla. Wielokrotne przebudo-
wy spowodowały, że dzisiaj kościół jest trzynawową
budowlą z kamienia i cegły. Główna bryła utrzymana
w stylu gotyckim, wieża i dach prezentują styl baroko-
wy, sklepienia naw i prezbiterium renesansowy.

W centralnej części placu rynkowego usytuowa-
ny jest ratusz, wzniesiony na początku XIV wieku jako
murowany, piętrowy budynek. Obiekt spłonął, zacho-
wały się tylko przesklepione piwnice ukryte pod na-
wierzchnią rynku dostępne z podziemi obecnego
ratusza. W roku 1489 wzniesiono następny ratusz,
późnogotycki, piętrowy, murowany z cegły, nakryty
dachem dwuspadowym z dekorowanymi szczytami
w postaci ostrołukowych wnęk i sterczyn. Otwory
posiadały profilowane obramienia ceramiczne. Wie-
ża ratuszowa z dzwonem i zegarem nie była związa-
na z bryłą ratusza. Liczne pożary sprawiały wiele
zniszczeń i częste przebudowania. W XIX wieku ra-
tusz został rozbudowany o neoklasycystyczny frag-
ment budowli. Dzisiaj obiekt pełni także funkcję ratu-
sza miejskiego.

Dzieła architektoniczne degradujące przestrzeń
Jednak po II wojnie światowej przestrzeń miejska

podlegała silnym niekorzystnym przeobrażeniom.
Wzniesione zostały obiekty powodujące dysonans
przestrzenny: pawilony handlowe, bloki mieszkalne,
budynki użyteczności publicznej, a nawet domy jed-
norodzinne.

W sylwecie staromiejskiej powstał rozrzut punk-
tów wysokościowych, niekorzystnie konkurujących
ze starymi. Trzy czterokondygnacyjne bloki miesz-
kalne z lat 70. XX wieku zakłócają dawny układ prze-
strzenny, przytłaczają optycznie pobliski zamek.
Spowodowały zakłócenie panoramy historycznego
miasta. Budynki te, usytuowane w pobliżu zamku,
murów obronnych, popsuły całkowicie osie wido-
kowe. Zachwiana została także skala. Zgodnie z po-
wszechnie stosowaną zasadą, w zespołach staro-
miejskich najwyższe i najbardziej okazałe budynki
stały na centralnie położonym rynku, a wysokość
obiektów malała proporcjonalnie do oddalania się
od środka miasteczka. Budynki czterokondygnacyj-
ne zbudowane zostały obok trzy- i dwukondygna-
cyjnych.
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Dzieła architektoniczne degradujące przestrzeń
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Przestrzeń architektoniczna zdegradowana została
także obiektami tymczasowymi, gospodarczymi, ga-
rażami itp.

Degradacja, następnie długie lata stagnacji wy-
magają odzyskania przestrzeni.

Nowe wyzwania
Miasto żyje. Wciąż istnieją problemy moderniza-

cji, adaptacji obiektów zabytkowych na współczesne
cele użytkowe, dylematy uzupełnień istniejącej za-
budowy nową.

Władzom miasta zależy, aby przyjąć dobry kieru-
nek rozwoju przestrzeni staromiejskiej. W tym celu
przygotowana została koncepcja rewitalizacji centrum

Kożuchowa. Główny jej postulat głosi: wznoszone
kolejne formy nie mogą dewastować przeszłości.
Projektowane uzupełnienia zabudowy powinny na-
wiązywać do dawnego charakteru i jednocześnie
powinny zapobiegać fałszowaniu historii. Uzupełnie-
nia historycznego krajobrazu mają polegać na po-
szukiwaniu współczesnej formy architektonicznej
zharmonizowanej z zabytkowym otoczeniem staro-
miejskim, a nowo wznoszone dzieła architektonicz-
ne powinny być w tej samej konwencji przestrzen-
nej, w jakiej ukształtował się niegdyś zespół.
Konsekwentna realizacja założeń programu rewitali-
zacji pozwoli na odzyskanie atrakcyjnej niegdyś prze-
strzeni architektonicznej.

BIBLIOGRAFIA

[1] E. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja archi-
tektury w zespołach i krajobrazie, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
[2] B. Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Arka-
dy, Warszawa 1984.
[3] W. Zin, Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbu-
dowa i konserwacja, Arkady, Warszawa 1986.



468

Aleksander Owerczuk*

MIEJSCA  HISTORYCZNE  W  MIEŚCIE  WSPÓŁCZESNYM

HISTORIC  PLACES  IN  CONTEMPORARY  CITY

Życie miasta koncentruje się w jego najważniejszych punktach. Mogą to być place, ulice i inne miejsca
charakterystyczne. Zabytki i zespoły zabytkowe mogą pełnić istotną  rolę w mieście współczesnym. Ich
odpowiednie wykorzystanie stwarza szansę na powstanie nowych centrów życia miejskiego.

Słowa kluczowe: architektura współczesna, zabytek, adaptacja zabytku

Life of city is concentrated in his most important points. It can be squares, streets and other characteristic
places. Monuments and historic groups can fulfill important role in contemporary city. It makes them proper
utilization on creation of new center of city life.

Keywords: contemporary architecture, monument, adaptation of the monument

Jedną z najważniejszych cech życia miejskiego
jest intensywność kontaktów międzyludzkich. Ich ilość
i różnorodność zależna jest od obecności odpowied-
nich miejsc – placów, ulic i innych punktów charak-
terystycznych. Miasto historyczne narastające w spo-
sób ewolucyjny, ze skalą wynikającą z rzeczywistych
potrzeb i możliwości, z wyraźną hierarchią charak-
terystycznych elementów układu przestrzennego,
w naturalny sposób sprzyjało tworzeniu właściwych
relacji między ludźmi. Dziś znaczna część obszarów
miejskich cierpi na brak takich przestrzeni. Czesław
Bielecki zwraca uwagę na fakt, że o ile wiek XIX po-
zostawił po sobie miasta zbyt zgęszczone, o tyle wiek
XX podziurawił je i zniszczył esencję miejskości: in-
tensywność kontaktów. Nawet najwspanialsze ulice
i place dla pieszych stają się martwe poniżej pewnej
gęstości ruchu [1].Tworzenie miejsc, które przycią-

gałyby ludzi i sprzyjały rozwojowi, wzmocnieniu wła-
ściwych relacji społecznych, staje się istotne dla utrzy-
mania cech życia miejskiego. Przemiany w architek-
turze i urbanistyce powinny dążyć m. in. do tworzenia
takich enklaw miejskości, korzystając z możliwości
jakie daje nam współczesna architektura, ale także
umiejętnie wykorzystując to co pozostawiła nam prze-
szłość.

Życie miasta to ciągłe zmiany następujące
w przestrzeni i w czasie. Kolejne pokolenia wnoszą
nowe elementy, usuwają lub zmieniają stare. Nie-
kiedy przekształceniu ulega pojedynczy obiekt, in-
nym razem istniejący układ przestrzenny. Powstają-
ce formy stają się dominantami w sylwecie miasta
lub jego strukturze. Tworzą się nowe centra życia
miejskiego, umniejszając czasem znaczenie nie-
których wcześniej funkcjonujących. Prawie zawsze

* Owerczuk Aleksander, dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Pracownia Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków.



469

przeszłość pozostawia cząstkę siebie przyszłości.
Tworzy się historia, która jest jednym z elementów
budujących atmosferę miejsca. Koronnym przykła-
dem jest Rzym, który narastał w ciągu trzech tysię-
cy lat; przeróżne warstwy kulturowe łożyły się tu jed-
ne na drugie [2]. Nie każda z historii jest tak bogata,
jednak stosownie do wielkości i znaczenia miasta w
regionie, nawet ta krótka, jest ważna dla jego tożsa-
mości. Czerpać z niej ono może swą siłę atrakcyj-
ności. Stare budynki, „pomniki przeszłości” dają
poczucie obcowania z minionym. Można w przeno-
śni i dosłownie dotknąć miejsc, na których pozostał
ślad poprzednich pokoleń.

Zespoły i obiekty zabytkowe przeważnie stano-
wią nieznaczny ułamek  zabudowy miejskiej. Nierzad-
ko też maleje ich rola w sylwecie miasta. Sytuacja ta
jest efektem gwałtownej urbanizacji, a także prze-
mian jakie miały miejsce po II wojnie światowej
w wyniku odbudowy ze zniszczeń. Procesy te zmie-
niły proporcje tkanki zabytkowej do współczesnej.
Warto podkreślić, że kontrast formy z przeszłości
i jej współczesnego tła uwydatnia różnice stylu. Jak
podkreśla Juliusz Żurawski każda forma dzieje się na
tle [3]. Dodaje także, iż zmiana tła może – i prawie
zawsze powoduje zmianę formy [4]. Na tle „rozprze-
strzeniającej się” zabudowy współczesnej obiek-
ty i zespoły zabytkowe mocniej manifestują swoją
odmienność architektoniczną. Stają się elementem
wyróżniający w tkance urbanistycznej. Sprzyjają two-
rzeniu wyrazistej struktury przestrzennej. Są ma-
gnesem przyciągającym ludzi, zaciekawiając swoją
przeszłością, a jednocześnie stwarzając atmosferę
sprzyjającą intensyfikacji społecznych relacji.

W miejscach historycznych zawsze można zauwa-
żyć oznaki „nowego”. Ukazują się dyskretnie, mogą
być wyraźnie widoczne, bywają nawet agresywne.
Historia przeplata się ze współczesnością, prowa-
dzi ze sobą dialog, lub, chyba jednak częściej, stoi
w opozycji względem siebie. Odmienność form nie
musi jednak oznaczać konfliktu. Jak dowodzi wiele

przykładów, harmonijne współistnienie starego z no-
wym jest możliwe. Umiejętne wykorzystanie walorów
zabytkowej architektury, w połączeniu z właściwie
przeprowadzoną współczesną ingerencją, sprzyja
tworzeniu miejsc charakterystycznych w mieście. Już
prawie pół wieku temu Roberto Pane stwierdził  (…)
głęboki konflikt pomiędzy starymi i nowymi formami
życia nie jest nieuniknioną konsekwencją cywilizacji
technicznej, ale rezultatem naszej rezygnacyjnej po-
stawy i naszego konformizmu [5].

Spektakularnym przykładem ze względu na ran-
gę zabytku i rozmach działań jest rozpoczęta w la-
tach 80. XX wieku, za panowania prezydenta François
Mitteranda, wielka przebudowa Luwru. Przyniosła ona
ostatecznie zmiany nie tylko w funkcjonowaniu jed-
nego z najbardziej znanych muzeów świata, ale sta-
ła się znacząca także w skali miasta. Stworzyła nową
jakość, była pretekstem powstania nowej przestrze-
ni publicznej. Historia Luwru już wcześniej odnoto-
wała wielkie przemiany. W obiekcie, którego począt-
ki powstania sięgają końca XII wieku, po przeniesieniu
przez Ludwika XIV siedziby królewskiej do Wersalu,
umieszczono galerię rzeźb starożytnych. W końcu
wieku XVIII, po Rewolucji Francuskiej Luwr przekształ-
cono w muzeum publiczne. Rola obiektu na prze-
strzeni wieków uległa zmianie. Ze statusu siedziby
władcy Luwr przeistoczył się w jeden z ważniejszych
punktów życia publicznego Paryża. Rozbudowa
i modernizacja zabytku autorstwa Ieoh Ming Pei prze-
kształciła „szacowne” muzeum w nowoczesny obiekt
do przechowywania i prezentacji bezcennych zbio-
rów, przy okazji powiększając jego powierzchnię użyt-
kową prawie dwukrotnie. Jednocześnie stworzyła
miejsce, a może raczej podniosła rangę tego istnie-
jącego, czyniąc zeń jeden z ważnych punktów życia
miejskiego stolicy Francji. Wprowadzona nowa for-
ma architektoniczna w postaci szklanej piramidy, nie
tylko „wrosła” już w otoczenie historycznych budyn-
ków, lecz stała się też rozpoznawalnym znakiem ar-
chitektonicznym Paryża.
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1. Białystok, widok ratusza, koniec XIX w. / Białystok, view of the Town Hall, end 19th c. [za:] A. Lechowski, Białystok urok
starych klisz, Białystok 2005, s. 71    2. Białystok, rynek Kościuszki, lata 70. XX wieku / Białystok, Kościuszko Square, the
1970s. fot. (photo) A. Sawicki   3. Białystok, Rynek Kościuszki, widok współczesny (2008) / Białystok, Kościuszko Square,
contemporary view (2008) for. (photo) A. Owerczuk



471

Nieco odmienny charakter miały działania prze-
prowadzone w innej ważnej stolicy europejskiej. Pod
koniec XX wieku Londyn zyskał nowe miejsce przy-
ciągające turystów i mieszkańców. Dzięki powstaniu
galerii Tate Modern miasto zyskało nie tylko nowy
ważny obiekt muzealny, ale wytworzona została prze-
strzeń publiczna tam, gdzie jej wcześniej nie było –
powstał nowy punkt życia miejskiego. Autorami ada-
ptacji budynku dawnej elektrowni Bankside Power
Station na obiekt muzealny są Jacques Herzog i Pier-
re de Meuron. Ale czy sukcesu tego obiektu upatry-
wać należy tylko w przebudowie, będącej dziełem
znanego duetu współczesnych architektów? Swój
potencjał miejsce to zawdzięcza historii. Choć lokali-
zacja w tym miejscu obiektu przemysłowego, była
uciążliwa dla miasta i pochłaniała cenne tereny, war-
tość swą zawdzięcza on architektowi projektujące-
mu budynek przemysłowy z pietyzmem godnym ka-
tedry. Twórcą elektrowni był sir Giles Gilbert Scott,
który już wcześniej wybudował budynek o tej samej
funkcji, chyba bardziej znany, Battersea Power Sta-
tion (1930–1934), zaznaczając w nim własne rozu-
mienie architektury. Funkcja przemysłowa została tu
ukryta i architektonicznie dowartościowana przez
piękną murarkę i staranne obłożenie zaprawą w kolo-
rze słomy, przez nadanie kominom piętna ponadcza-
sowego klasycyzmu (kanelury) oraz przez strzelistą
wertykalność wszystkich linii i detali [6]. Podobne
środki wyrazu zastosował przy wznoszeniu następ-
nej, powstałej już po II wojnie światowej, będącej
przedmiotem tej wypowiedzi elektrowni. Nieprze-
ciętne walory historycznej architektury stały się za-
lążkiem nowego życia obiektu, zupełnie nieprzewi-
dywanego w momencie jego powstania. Rozpozna-
walny w panoramie architektonicznej Londynu obiekt,
będąc wyłączony przez swoją funkcję z życia miej-
skiego, po adaptacji na muzeum zostaje katalizato-
rem kształtowania się nowej, atrakcyjnej przestrzeni
publicznej. Zespół Herzog & de Meuron umiejętne
wykorzystał dla stworzenia nowych wartości, archi-

tektonicznych i urbanistycznych walory obiektu
stworzonego przez sir Gilberta Scotta. Dzięki ich
wyważonym działaniom projektowym, nie ingerują-
cym w istotny sposób w zewnętrzną formę budynku,
udało się stworzyć doskonałą przestrzeń wystawową.
Tate Modern przyciąga każdego dnia około 15 tysię-
cy ludzi (z czego około 40% stanowią turyści) [7].
Dzieje się tak mimo braku magnesu jakim bywa-
ją spektakularne formy architektoniczne. O wartości
miejsca decyduje tu pierwotny kształt obiektu i jego
późniejsza umiejętna adaptacja, a także lokaliza-
cja, która niekorzystna w odniesieniu do pierwot-
nej funkcji dziś nabrała wartości. Usytuowanie elek-
trowni nad Tamizą z widokiem na jej północny brzeg
z historyczną zabudową jest jej dodatkowym atutem.
Wzmocnienie znaczenia muzeum jako jednego
z ważnych punktów życia miejskiego Londynu uzy-
skano przez wybudowanie mostu dla pieszych
(Millenium Bridge projektu biura architektoniczne-
go Foster and Partners),  łączącego dzielnicę Bank-
side na południowym brzegu ze starym londyńskim
City po drugiej stronie rzeki. Oś wyznaczona przez
linię mostu łączy Tate Modern Gallery z katedrą św.
Pawła.

Wielkie metropolie, takie jak Paryż lub Londyn,
będące centrami życia kulturalnego i gospodarcze-
go w skali światowej, nie narzekają na brak miejsc
skupiających życie miejskie. Mimo to ciągle dbają
o tworzenie nowych lub uaktywnianie starych. Spek-
takularne obiekty architektury, także historycznej, uła-
twiają to zadanie. Wypada dostrzec, że mniejsze mia-
sta, nie zawsze znajdujące się w głównym nurcie
wydarzeń, również posiadają walory, których wyko-
rzystanie może podnieść jakość życia mieszkańców.
Można to osiągnąć korzystając także z wartości, któ-
re zostały im dane przez poprzednie pokolenia. Bia-
łystok, jak wiele  innych miast,  próbując zaktywizo-
wać życie historycznego centrum, widzi tę szansę.
Zasadnicze zmiany zachodzą tu na Rynku Kościusz-
ki, dawnym Placu Bazarnym. Jego forma, o rzadko
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spotykanym rzucie przypominającym trapez, pocho-
dzi z XVIII wieku. Również nietypową bryłę ma usytu-
owany na nim ratusz. Jest ona efektem nie tylko pier-
wotnego zamierzenia, ale i późniejszych rozbudów.
Pierwsza zasadnicza jego część powstała w 1745
roku. Po około 10 latach dobudowano do niej w na-
rożnikach cztery pawilony – alkierze, które przebu-
dowano ponownie w XIX wieku. Ratusz, mimo swo-
jej nazwy, właściwie nigdy nie pełnił funkcji siedziby
władz miejskich. Od początku istnienia znajdowały
się w nim sklepy. Zawsze funkcja handlowa była
najważniejsza. Ratusz i pierzeje rynkowe po II wojnie
światowej odbudowano, w kształcie wiernym bądź
nawiązującym do form historycznych, a przestrzeń
rynku stała się skwerkiem. W ostatnich latach podję-
to decyzję przekształcenia go w plac miejski. W tym

celu część historycznego centrum została wyłączo-
na z ruchu kołowego. Korzystając z historycznych
wartości, tworząc nową, nawiązującą do nich posadz-
kę, usuwając drzewa sadzone w okresie powojen-
nym, jak również definiując na nowo funkcje parte-
rów budynków w pierzejach próbuje się uzyskać
nową, a raczej zaktywizować istniejącą przestrzeń
publiczną w Białymstoku. Rynek powraca do roli jed-
nego z najważniejszych miejsc w mieście.

Bez odpowiednich przestrzeni organizujących
życie, bez silnych punktów skupiających ludzi i po-
rządkujących przestrzeń miasto staje się tworem
amorficznym. Przeszłość pozostawiła po sobie wie-
le obiektów i miejsc, nadal niewyczerpany potencjał,
korzystanie z którego stwarza szansę na tworzenie
nowych centrów życia miejskiego [8].

PRZYPISY

[1] Cz. Bielecki, Gra w miasto, Warszawa 1996, s. 17.
[2] M. Wallis, Malarze i miasta, Warszawa 1972, s. 161.
[3] J. Żurawski, O budowie formy architektonicznej, War-
szawa 1972, s. 68.
[4] Ibidem, s. 68.
[5] Cytat za: A. Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury,
t. I, Zarys doktryn i teorii, Kraków 2000, s. 8.

[6] D. Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa
2001, s. 558.
[7] D. Wąsik, Życie po życiu, Architektura & Biznes, 5/2001,
s. 30.
[8] Publikacja zrealizowana w ramach pracy własnej W/WA/
3/08 na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.



473

Jolanta Owerczuk*

ARCHITEKT – DZIEŁO – MIASTO

ARCHITECT – WORK – CITY

Projektowanie jest jak łamigłówka. Za szczególnie trudne zadanie uznać można umieszczenie dzieła archi-
tektury w kontekście miejskiej przestrzeni. Postrzeganie formy zależy również, obok jej geometrii i plastyki,
od relacji z otoczeniem. Architekturę współczesną, która wymyka się obiektywnym regułom piękna, postrze-
ga się jako intrygującą, interesującą, fascynującą.

Słowa kluczowe: architektura współczesna, architekci, kontekst architektury

There is as puzzle project design. Placing of work of architecture is hard task in context of city area particu-
larly. Perception of form depends also, beside her geometry and plastic interest, from relationship with
space. Contemporary architecture, which is removed objective rules beautiful, it is perceived as intriguing,
it interest, fascinating.

Keywords: contemporary architecture, architects, context of architecture

Juliusz Żórawski proces formowania architekto-
nicznego porównuje do łamigłówki polegającej na
ułożeniu zdania z pomieszanych słów. W tym przy-
padku słowami jest pewna ilość danych, cyfr, pla-
nów sytuacyjnych, przekrojów terenu, czy fotografii
otoczenia [1 ]. Zadaniem architekta jest zbudowanie
z tych elementów formy. Czy jednak architektowi
można przypisać decydującą rolę w ukształtowaniu
miasta? Czy jest on jedynym i odpowiedzialnym za
wszystko twórcą i demiurgiem?

We włoskim miesięczniku kulturalnym MicroMega
opublikowano tekst Mario Botty, w którym zrzuca on
odpowiedzialność za obecny stan miasta przede
wszystkim na skutki architektonicznego i urbanistycz-
nego modernizmu. Sprowokowało to wypowiedzi

architektów, w tym Renzo Piano, autora krytykowane-
go przez Bottę Centrum im. G. Pompidou w Paryżu,
krytyków oraz teoretyków architektury i sztuki. We-
dług nich winę za stan miast ponoszą przede wszyst-
kim wpływająca na rządy i administracje lokalne spe-
kulacja budowlana, niekontrolowany rozwój transportu
a także, pochłaniająca terytorium żarłoczność ekspan-
sji ekonomicznej i kultury konsumpcyjnej. Aldo Rossi
zwrócił uwagę na fakt, że Botta krytykując pionierów
modernizmu, podobnie jak oni przyznaje decydującą
rolę w kształtowaniu miasta samemu architektowi,
przypisuje mu tym samym władzę, jakiej architekt
w rzeczywistości nigdy nie miał [2 ].

Analizując problem odpowiedzialności za budowa-
nie miast Bohdan Paczowski zastanawia się, czy jako

* Owerczuk Jolanta, mgr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Zakład Technicznego Wspomagania
Projektowania.
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architekci jesteśmy wystarczająco przygotowani do
tego, by uważać się za kompetentny autorytet w spra-
wach dotyczących obrazu miasta i jego architektury.
Czy jesteśmy świadomi w jakim stopniu złożone są
napięcia rządzące dzisiejszym miastem i jego archi-
tekturą [3 ]? Biorąc pod uwagę odpowiedzialność spo-
czywającą na architekcie współtworzącym obraz miej-
skiej przestrzeni i problemy, których rozwiązaniom
powinien on podołać, można dojść do konkluzji, że
cecha jaką architekt ten powinien posiadać to geniusz
zaprawiony odrobiną szaleństwa, by wyzwanie to pod-
jąć. Antonio Gaudi, odbierając dyplom ukończenia
Barcelońskiej Szkoły Architektury przedstawiony przez
dyrektora słowami: Panowie, mamy tu dziś przed sobą
albo geniusza, albo szaleńca, odpowiedział: Znaczy
to, że jestem architektem [4 ].

Omawiając zmiany w sposobach kształtowania
przestrzeni Sigfried Giedion wspomina o dwóch kon-
cepcjach – w myśl pierwszej, funkcjonującej od cza-
sów cesarskiego Rzymu, sztuka budowania to kształ-
towanie przestrzeni wewnętrznej; druga to koncepcja,
utrzymująca się przez szereg pierwszych cywilizacji
w Egipcie, Sumerze, a nawet w Grecji, mówiąca, że
istotną sprawą nie są wyłącznie wymiary piramid czy
doskonałość Partenonu, lecz szczególnie ważne jest
wzajemne oddziaływanie na siebie brył. W okresie
renesansu nie traktowano ulicy jako architektonicz-
nej całości [5 ]. W nowoczesnej architekturze powra-
ca świadomość powiązań między bryłami, a współ-
czesny architekt staje wobec zadania umieszczania
we wzajemnym stosunku do siebie brył o różnych
wysokościach i formach [6 ].

Na stopień skomplikowania zagadnień, jakie ogar-
nąć ma architekt kształtujący miejską przestrzeń,
zwraca uwagę droga, którą przeszedł Tadao Ando.
Jako samouk do architektury dochodził stopniowo,
poprzez pracę u rzemieślników, urządzanie wnętrz.
Zaczynał od rysowania i wykonywania mebli, bowiem,
jak sam podkreśla, skala ich była bardziej zrozumiała
od skali budynku [7]. Kontynuując myśl japońskiego

architekta można byłoby pokusić się o uwagę, że
skala miasta, kontekst przestrzenny budynku, rela-
cje pomiędzy zespołami zabudowy to kolejny po-
ziom trudności. Ando podróżując po Japonii, a potem
również po Europie, doświadczał architektury wprost,
poznając ją bezpośrednio w przestrzeni, w kontekście
realnego otoczenia. Jak istotne jest to doświadcze-
nie potwierdzają słowa Romana Ingardena. W Stu-
diach z estetyki akcentuje on fakt, że dzieło architek-
toniczne przy poprawnym projektowaniu jest z góry
komponowane jako twór, który ma się pojawiać
w obrębie świata realnego, ma stanowić jakby jego
człon [8 ]. Podkreśla to również Juliusz Żórawski pi-
sząc, że każda forma dzieje się na tle, a nasz sposób
pojmowania nie dopuszcza innego spostrzegania jak
tylko drogą form na tle [9]. Dodaje, że operowanie
formą architektoniczną polega m. in. na ustawianiu
form na właściwych tłach [10]. Ponieważ w przestrzeni
miejskiej za tło dzieła architektury uważać można jego
kontekst przestrzenny, myśl tę można sparafrazować,
że operowanie formą architektoniczną polega na
ukształtowaniu jej odpowiednio do właściwości tła,
uwzględniając charakter miejsca, w którym ma być
realizowana.

Tempo przemian przekonań, wielość reguł wspie-
rających definiowanie kształtu architektonicznej prze-
strzeni zapoczątkowane na przełomie XIX i XX wieku
znajdują odzwierciedlenie w różnorodności form ar-
chitektonicznych, znamionującą również teraźniej-
szość. Jak zauważa Yi-Fu Tuan, reakcja człowieka
na zasadnicze cechy budowli, jak zamknięcie czy
otwarcie, przestrzenność i światło jest pomimo to
podobna jak dawniej. Rozwój technologii, zwiększa-
jące się możliwości materialnej kreacji architektury
ułatwiają architektom tworzenie nowych form lub
przetwarzanie starych na niespotykaną dotąd skalę,
dzięki czemu pełnią oni znaczącą rolę w rozszerza-
niu ludzkiej świadomości przestrzeni [11].

Przez wiele lat sztuka, architektura były związane
mocno z kanonem estetycznym określonej epoki.
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Architektura do połowy wieku XVIII polegała na kształ-
towaniu budowli wedle reguł piękna. Te zaś były
oparte przede wszystkim na wynikach abstrakcyjnych
spekulacji nad strukturą liczb i figur geometrycznych.
Po połowie wieku XVIII pojawiać się zaczęła archi-
tektura, która służyć miała produkowaniu dla kon-
kretnych ludzi bodźców przeżyć estetycznych [12].
Podporządkowane tej zasadzie współcześnie kształ-
towane formy wychodzą z określonych w minionych
epokach ram kanonu obiektywnego piękna. Przy
wsparciu coraz to nowszych technologii urzeczywist-
niany przez architektów ład przestrzenny zdaje się
cechować pewna dowolność, a wręcz bezkarność
czy brak ograniczeń. Nowa architektura, podobnie
jak awangardowa sztuka, bywa trudna w odbiorze
dla zwykłego człowieka. Zdarza się, że obcowanie
z nią wiąże się nie tyle z przeżyciem piękna, co wy-
wołaniem poprzez jej oryginalność wrażenia zdzi-
wienia, szoku, zaskoczenia. Będąc kontrowersyjna,
jest tematem dyskusji i sprzecznych opinii krytyków.
Nie zawsze możliwa jest jej jednoznaczna ocena.
Obserwacja i próba analizy tej architektonicznej róż-
norodności, może być jedną z dróg budowania do-
świadczenia, kształtowania własnego zmysłu archi-
tektonicznego.

W naturze ludzkiej istnieją obok siebie: tendencja
do zmian i pragnienie stałości. Stąd być może wyni-
ka z jednej strony nostalgia za „dawnym” porząd-
kiem, uformowaniem przestrzeni w myśl klasycznych
reguł, z drugiej zaś chęć zmian stanowi bodziec do
ciągłego poszukiwania i próbowania nowego. Cho-
ciaż nie zawsze akceptowane są proponowane przez
twórców współczesnych rozwiązania, wypada pa-
miętać, że „nowe” w każdej z epok wzbudza kontro-
wersje i potrzeba czasu, by jego wartości estetyczne
zostały zaakceptowane, oswojone i utrwalone w po-
wszechnej świadomości. Charakterystyczna giętkość
form tworzonych przez Borrominiego musiała spra-
wiać na współczesnych mu odbiorcach zaskakujące
wrażenie, podobnie jak rozbicie formy ludzkiej twa-

rzy w rzeźbie Picassa na pocz. XX wieku lub dziś
zaprojektowana przez Petera Cooka i Colina Four-
niera kontrowersyjna forma Kunsthaus Graz [13].

Relacja dzieła architektury z charakterem miejsca
jest równie ważna w postrzeganiu istniejącej w real-
nym świecie budowli jak jej geometria i plastyka.
Cechy danej lokalizacji wynikają między innymi ze
skali miasta. Mieczysław Wallis różnice między mia-
stem mającym 200 000 a tym, które ma milion miesz-
kańców widzi nie w ilości a w jakości. Wielkie miasto
ma inną strukturę, charakteryzuje się innym tempem
i rytmem życia, niż miasto średnie lub małe [14]. Inna
jest skala problemów i znaczenie dzieła architekto-
nicznego w miejskim organizmie.

Zrealizowane w Paryżu w 1977 roku Centrum
im. G. Pompidou autorstwa Renzo Piano i Richarda
Rogera to ogromna, wolno stojąca budowla, a ra-
czej konstrukcja ustawiona w centrum aglomeracji.
Pod jego budowę przeznaczono plac w historycz-
nej tkance miasta, teren o powierzchni dwóch kwar-
tałów otoczony pierzejową zabudową kamienic.
Architekci przyjęli kontrowersyjne rozwiązanie doty-
czące koncepcji zagospodarowania tak charaktery-
stycznego miejsca. Wkomponowali w plac budynek
o długości 160 metrów, wypełniający w połowie
ogromną parcelę. Tak powstał w zabytkowej prze-
strzeni „pomnik” – monument architektury high-tech.
Wszystkie instalacje i większość elementów kon-
strukcji zostały wyprowadzone na zewnątrz, dzięki
czemu w środku zostawiono wolną od podpór, po-
zbawioną wewnętrznych przegród, dającą całkowitą
swobodę aranżacji przestrzeń. Tym samym głów-
nym elementem dekoracyjnym stała się tu więc gra
pionów i poziomów ażurowej, wielowarstwowej fa-
sady. Charles Jenkcs o architekturze Centrum mówi:
Rytm kontrastuje z bryłą, stałe akcenty z tematem
i, jak zawsze, takie binarne opozycje tworzą pewne
napięcie [15]. Dodaje, że gdyby zlokalizować je na
przedmieściach lub powtórzyć przestałoby mieć
znaczenie [16].
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Z umieszczonych po zewnętrznym obrysie bryły
elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych uczynio-
no główny środek wyrazu architektonicznego. Wła-
ściwa ściana zewnętrzna jest prawie całkowicie prze-
szklona i znajduje się za miąższem stalowego ażuru.
To rytmy konstrukcyjnych profili wyznaczają kompo-
zycję ściany. Biegnące zasadniczo w trzech kierun-
kach elementy stalowej struktury tworzą trójwymia-
rową elewację. Takie rozwiązanie fasad sprawia, że
budynek zyskuje siłę przez kontrast z murowanym
Paryżem. Cała koncepcja przestrzenna, miejsce,
pozwalają na niecodzienne doświadczenie w postrze-
ganiu architektury poprzez grę liniowych elementów
kompozycyjnych i różnorodność widoków. Budynek
stał się jedną z wielu atrakcji turystycznych Paryża.
Kontrowersyjna forma brutalnie wbudowana w histo-
ryczną tkankę nie tyle urzeka wyglądem, co „fascy-
nuje”, robi „niesamowite wrażenie”, jest określana
mianem „interesujące”.

W hiszpańskim mieście Alicante powstało w 1998
roku zaprojektowane przez Alfredo Payá Benedito
muzeum miejscowego uniwersytetu. Budynek usytu-
owano na skraju miasteczka uniwersyteckiego, w są-
siedztwie autostrady, na terenie po byłym lotnisku
wojskowym. Surowy charakter pustej „zdewasto-
wanej” przestrzeni i bliskość komunikacyjnego węzła
o dużym natężeniu ruchu zainspirowały architekta do
zaproponowania niecodziennej architektury.

Dostrzeżony w polu widzenia budynek sprawia
szczególne wrażenie – rozległy wypełniony wodą
płytki basen, po środku którego „dryfuje” długi pro-
stopadłościenny klocek. Otoczony wodą sprawia wra-
żenie niedostępnego. Pozbawiona detalu minima-
listyczna forma odbierana jest przede wszystkim po-
przez swój kształt. Dzięki kontrastującej, zarówno
z błękitem nieba jak i kamienno-szarym otoczeniem
pomarańczowej barwie drewnianego poszycia, kon-
tur bryły wyraźnie odcina się od tła. Obraz muzeum,
choć w rzeczywistości jest to część kompleksu, iden-
tyfikowany jest przede wszystkim z widokiem tej ele-

mentarnej formy otoczonej przez sztuczne środowi-
sko wody i kamienia. Postrzegana w przestrzeni miej-
skiej, wyniesiona ponad wodę i odbijająca się w jej
lustrze minimalistyczna bryła koresponduje z suro-
wym krajobrazem. Do budowy muzeum użyto ka-
mienia, drewna i wody. Można jednak powiedzieć,
że jego architekturę tworzy lapidarna forma pro-
stopadłościanu, kolor i światło. Muzeum stało się wi-
zytówką uniwersytetu i rozpoznawalnym akcentem
w przestrzeni miasta.

Trzeci przykład dzieła architektury w przestrzeni
miasta to nowa forma niszczejącej fasady kościoła
zaprojektowana przez Mario Bottę w rodzinnej miej-
scowości, Genestrerio w Szwajcarii. Zrealizowana
w 2003 roku nadała niewielkiemu siedemnastowiecz-
nemu kościołowi nowy wyraz, podkreśliła znaczenie
ważnego w przestrzeni każdego z miast miejsca.

Zaprojektowana przez Bottę fasada to dostawio-
na do bryły kościoła przestrzenna forma – wielkie
obramienie otworu drzwiowego, w którego kompo-
zycji wykorzystano powtarzający się motyw prosto-
kątnej bramy. Ściana cofa się uskokami od swych
zewnętrznych krawędzi ku drzwiom. Ukształtowa-
nie nowej fasady w formie portalu perspektywiczne-
go skupia uwagę widza na wejściu, granicy między
sacrum i profanum. To widok tej ściany nadał małej
świątyni oprócz indywidualnego charakteru, wielką
rangę w otaczającej przestrzeni. W tym przejawia
się wartość niedużego projektu uwzględniającego
walory perspektywy. Charakter miejsca, kształt ar-
chitektury sprawiają, że postrzeganie, niewielkiej
wszak formy może być również niecodziennym prze-
życiem.

Świątynia znajduje się w centrum położonej na
wzgórzu miejscowości. Dłuższym bokiem sąsiaduje
z obrzeżem głównej drogi. Przemieszczając się
wzdłuż ulicy najeżdżamy na ścianę frontową kościo-
ła. Takie usytuowanie sprawia, że budynek postrze-
gany jest przede wszystkim poprzez podkreślające
jego rangę widoki w perspektywie czołowej. Teren
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za świątynią obniża się, a odległe wzgórza, a nade
wszystko błękit nieba stanowią fascynujące tło dla
wykończonej okładziną z ceglasto-czerwonego ka-
mienia formy. Budynek odbierany jest jako wyrazisty
akcent w naturalnym, górskim krajobrazie.

W ogromnym Paryżu kontrowersyjna forma Cen-
trum im. G. Pompidou, korespondująca z funkcją
(m. in. Muzeum Sztuki Współczesnej) stała się pew-
nego rodzaju atrakcją. Ustawiona została wśród ist-
niejącej zabudowy niejako na przekór charakterowi
miejsca. Muzeum uniwersyteckie w Alicante dzięki
wyrazistej formie jest znakiem miejsca, charaktery-

stycznym punktem w średniej wielkości mieście.
Wnosi nową jakość, mogącą stać się zalążkiem no-
wego porządku, początkiem przestrzeni tego frag-
mentu miasta. Wreszcie niewielka miejscowość
i wzmacniające wyraz ważnej przestrzeni centrum,
niewielkie w swej skali dzieło Mario Botty.

 Trzy różne formy, trzy różne miejsca, trzy różne
wartości estetyczne. Każda z nich, choć zupełnie
odbiegająca od klasycznie pojmowanych reguł pięk-
na, na wskroś nowoczesna znalazła swoje miejsce
w świadomości odbiorcy i zapisała się w biografii
budowania.
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Karolina Pacholewicz*

DIALOGI

THE DIALOGUES

Miasto staje się grą, a jego plan jest planszą, na której podstawowych modułach pojawiają się i zanikają
elementy w myśl określonych reguł rozwijających grę. Szczególne relacje budynek – miejsce omówione
zostały na przykładach: Galerii Sztuki Współczesnej Davida Chipperfielda w Berlinie, Muzeum Historii Nie-
miec Ieoha Minga Pei również w Berlinie i Guggenheim Muzeum w Bilbao Franka O. Gehrego.

Słowa kluczowe: galeria, muzeum, dzieło, kontekst

The city becomes a game. On basic modules of its board elements appear and disappear following certain
rules of the game. Examples featured in the article characterize specific relations between buildings and its
sites: Contemporary Art Gallery in Berlin of David Chipperfield, German Historical Museum in Berlin of Ieoh
Ming Pei and Guggenheim Museum in Bilbao of Frank O. Gehry.

Keywords: galery, museum, work of art/architecture, context

Wiele współczesnych miast rozrasta się tak szyb-
ko, iż nie ma już możliwości ogarnięcia całości przez
poszczególnych mieszkańców, a tym bardziej pod-
różnych. Natura ludzka potrzebuje jednak punktów
odniesienia, poszukuje sensu nawet w przypadko-
wym kleksie lub rozsypanych kształtach. Podświa-
domie układa punkty w szeregi, odszukuje rytmy,
wizualizuje linie równoległe, prostopadłe bądź całe
figury, znajduje porządek. Człowiekowi naszych cza-
sów trudno wyobrazić sobie chaos i pustkę (…) Ma
świadomość tego, że wokół nas i w nas nie ma miej-
sca na przypadki, a wszelka materia jest uporządko-
waną strukturą [1]. Tym samym miasto staje się grą,
a plan jego jest planszą, na której podstawowych

modułach powstają i zanikają elementy w myśl okre-
ślonych reguł rozwijających grę.

Jeszcze niedawno Berlin był największym placem
budowy Europy. W ostatnich latach powstały tu licz-
ne obiekty rządowe, sportowe, ambasady, miejsca
kultury, sztuki, przestrzenie biurowe, handlowe i bu-
dynki mieszkalne. Proces zasklepiania się ran mia-
sta, jeszcze nie tak dawno rozdartego na dwoje,
jest działaniem dynamicznym, wielowymiarowym;
zajmuje się nie tylko kubaturą, ale i „pustką”. Po-
wstają pomniki, aleje, place, parki, enklawy „miejsko-
ści”. Realizowane są dzieła wybitnych architektów,
którzy na swój niepowtarzalny sposób odczytują
reguły Gry.

* Pacholewicz Karolina, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architekto-
nicznego.
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1. Guggenheim Muzeum Franka O. Gehrego w Bilbao (http://www.serpentinegallery.org/Bilbao.jpg) / Guggenheim Mu-
seum in Bilbao of Frank O. Gehry (http://www.serpentinegallery.org/Bilbao.jpg)   2, 3. Muzeum Historii Niemiec Ieoha
Minga Pei w Berlinie (fot. autor); Galeri Sztuki Współczesnej Davida Chipperfielda w Berlinie (fot. autor) / German Historical
Museum in Berlin of Ieoha Minga Pei (fot. author); Contemporary Art Gallery in Berlin of David Chipperfield (fot. author).
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W 2007 r. tuż przy Wyspie Muzeów powstała
Galeria Sztuki Współczesnej. Architekt David Chip-
perfield zaprojektował „zwykły” prostopadłościan
domykający kwartał zabudowy miejskiej. Mimo pre-
stiżowej funkcji projekt nie stara się krzyczeć formą,
jest spójny z otoczeniem, wręcz wtapia się w nie.
Zachowane są gabaryty historycznych sąsiadów,
a wykończeniowym materiałem jest cegła w jasnym
kolorze. O charakterze budynku, konsekwentnie
wpisanego w zastaną architekturę, rozstrzygają nie-
równomiernie rozmieszczone duże okna oraz deli-
katne linie podziałów materiału. W ten sposób mini-
malistyczna forma narzuca swój cichy porządek
otoczeniu.

Po drugiej stronie Bodestrasse znajduje się za-
projektowana przez Ieoha Minga Pei współczesna
dobudowa do barokowego budynku zbrojowni, naj-
starszego budynku alei Unter den Linden. Architekt
nazywany „mistrzem światła” i „magiem przestrzeni”
stworzył dzieło podkreślające walory otaczającej za-
budowy. Ten uczeń Waltera Gropiusa i Marcela Breu-
era doskonale łączy czysty funkcjonalizm z poszuki-
waniem indywidualnych form, z wrażliwością zestawia
historyczną substancję z nowoczesną architekturą.
Pomiędzy trójkątną strukturę budynku wystawowe-
go a Zeughaus wsuwa się przeszklone foyer z wy-
raźnie odciętą, dynamicznie rozwijającą się wieżą
klatki schodowej. Jest to serce projektu, przejrzyste,
pełne światła i ruchu. Delikatny łuk przeszklonej fa-
sady prowadzi wzrok ku wieży Katedry Berlińskiej.
Budynek po zmierzchu zaprasza rozświetlonym
wnętrzem, za dnia tworzy nowe obrazy z odbitych
widoków otaczającej, zabytkowej zabudowy. Pozwala
z zewnątrz śledzić strumień zwiedzających. Ta sama
gra toczy się w budynku, gdzie podczas drogi po-
przez 4 poziomy ukazują się przeróżne widoki na
otaczające miasto. Dopełnieniem całości jest szkla-
ne przekrycie dziedzińca zbrojowni, który staje się
placem miejskim, idealnym miejscem spotkań, od-
poczynku, chwil zatrzymania. I. M. Pei posłużył się

rozmową pomiędzy strukturami z przeszłości a te-
raźniejszością. W tym dziele potwierdza się teza, iż
by dotrzeć do istoty projektowanej formy architekto-
nicznej należy określić „motywacje urbanistyczne”,
cechy miasta możliwe do przeanalizowania i zapisa-
nia [2].

Przykładem innego dialogu dzieło architekto-
niczne – miasto jest Guggenheim Muzeum w Bilbao
Franka O. Gehrego. Budynek rozsiadł się na brzegu
rzeki Nervion na miejscu dawnej stoczni. Jego orygi-
nalna, masywna forma stała się symbolem miasta po-
wstałego już w 1300 r. Bryła skupia na sobie promie-
nie światła, a wewnątrz krzyżują się ścieżki wszystkich
przybywających do Bilbao. Ten obiekt pokazał, że po-
jedynczy budynek może ożywić instytucję muzeum
i wspomóc rewitalizację całego miasta i regionu [3].
Nikt nie spodziewał się, że dzięki stworzeniu tej wiru-
jącej przestrzeni będzie się mówić o „efekcie Bilbao”,
który pragną powtórzyć nie tylko twórcy, architekci,
ale i inwestorzy, radni, kustosze na całym świecie.
Należy jednak podkreślić, że to Gehry wyginając linie
proste, zapominając o kanonach, o kącie prostym,
o sile przyciągania nagiął reguły i stworzył nowy po-
rządek. Ta rzeźba z nawarstwionych, pofałdowanych
brył wciąga poprzez szczeliny przestrzeń najbliższe-
go otoczenia. Ruch spotęgowany jest grą światła sło-
necznego z półcieniami i cieniami, multiplikowaną we
wciąż drżącej tafli rzeki. Czasem wprawione w drga-
nia łuski z cieniutkiej płyty z tytanu pokrywającej obiekt
wydają ciche dźwięki, melodie sztuki. Muzeum na
chwilę zastyga wpatrzone w XVIII-wieczny kamienny
budynek po drugiej stronie rzeki, by za sekundę wiro-
wać dalej w swym niezwykłym życiu.

Dzieła architektoniczne nabierają nowych znaczeń
we współczesnym mieście, otrzymują miano: zna-
ków, symboli, sygnałów. W swej różnorodności stają
się językiem naszych czasów, utrwalającym się i prze-
nikającym naszą codzienność. Nigdy jednak nie po-
wstają w próżni, obejmują i zachowują to, co było
dawniej i są wskazówką dla tego co nastąpi.
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DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ

ARCHITECTURAL WORK BETWEEN EARTH AND SKY

Projekt Bath Spa Nicholasa Grimshawa wyznacza nową jakość rewitalizacji dzielnicy łaźni w południowo-
-zachodnim Londynie. Obserwujemy, jak sztuka wdziera się przestrzeń społeczną i urbanistyczną nowocze-
snego miasta a architektoniczne dzieło przekracza granicę między miastem a naturą.

Słowa kluczowe: natura, miasto, forma

The project by Nicholas Grimshaw is a new quality of revitalization in the WS area of London. It shows us
how art can penetrate social and urban space of the contemporary city and how the architectural work
crosses the line between city and nature.

Keywords: nature, city, form

Hermann Bahr austriacki dramaturg i eseista, żyją-
cy na przełomie XIX i XX wieku, pisał o fenomenie
miasta, będącego opozycją do natury. Gdy pierwszy
człowiek wybudził się ze snu, przeraził się chaosem
natury – silnej, ekspansywnej, gotowej w każdej chwili
wziąć go w posiadanie i pożreć. Jej bezład go za-
trważał i mieszał jego zmysły: zwodził oczy i uszy,
paraliżował ręce i nogi. Aby się ratować przed na-
turą, człowiek stworzył swój własny porządek: rzą-
dzący się własnymi regułami – rytmem, zgodnością
cech stylistycznych, przewidywalną powtarzalnością
form. Tak powstała sztuka [1].

Ortega y Gasset również odniósł się do natury,
pisząc o narodzinach pierwszych aglomeracji miej-
skich w kulturach greckiej i rzymskiej: ...Grecy i Rzy-

mianie zdecydowali oddzielić się od wsi, od pól
i lasów, zdecydowali się odejść od 'przyrody', od geo-
botanicznego kosmosu. Jak to jest możliwe? Jak może
człowiek odejść od wsi? Dokąd pójdzie, skoro wieś,
pola i lasy są nieskończone, skoro to one stanowią
cały świat? To bardzo łatwe: trzeba po prostu wyzna-
czyć kawałek ziemi, otoczyć go murami i w ten spo-
sób z całości nieskończonej i amorficznej przestrzeni
wydzielić część zamkniętą i skończoną. Oto i plac.
(...) Dzięki otaczającym go murom jest kawałkiem zie-
mi, który odwrócił się plecami do całej reszty, oby-
wając się bez niej i przeciwstawiając się jej. Ten mały
i zbuntowany kawałek ziemi, który oderwał się od nie-
skończonej przyrody i od niej się uniezależnił, jest
zupełnie nowym typem przestrzeni sui generis, w któ-

* Pętecka Ewa, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Wrchitektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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Nicholas Grimshaw, Bath Spa, Bath, 2006, źródło: P. Jodidio,  UK. Architecture In the United Kingom, Taschen, 2006,
s. 127 / Nicholas Grimshaw, Bath Spa, Bath, 2006, picture taken from: P. Jodidio, UK. Architecture In the United Kingom,
Taschen, 2006, s. 127
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rej człowiek zrywa więzy łączące go z roślinami i zwie-
rzętami, tworząc odrębny, czysto ludzki świat. Jest to
przestrzeń miejska [2].

Miasto, jako wytwór kultury staje się strukturą nie-
stałą, nieustannie zagrożoną zanikiem, a powodów
jego upadku może być wiele: katastrofy, zmiany
ekonomiczne, klimatyczne, polityczne, wojny czy też
upadki lub całkowite przeobrażenia poszczególnych
dzielnic, etc. Natura zanika w mieście lub pozbawio-
na kontroli, wdziera się w każde dostępne miejsce.

Otoczeni zurbanizowaną, zaplanowaną, szczelnie
wypełnioną budynkami przestrzenią, uczymy się do-
ceniać piękno przypadku. W uporządkowanym świe-
cie architektury tęsknimy do miejsc niedopowiedzia-
nych, „nieurządzonych”, pozbawionych estetycznych
ambicji właściwych architektom. Przestrzeni bliskich
naturze.

Dzisiaj interesują nas relacje konstruujące prze-
strzeń miejską rozumianą w kontekście społecznym,
architektonicznym, artystycznym, historycznym. In-
teresuje nas miasto historyczne w relacji ze współ-
czesnością. Pretekstem do tego staje się dzieło ar-
chitektoniczne w mieście.

„Nie oglądaj się” to często wypowiadane polece-
nie. Nie oglądać się za siebie miał mityczny Orfeusz
i biblijna żona Lota. Nie warto patrzeć wstecz – mówi
jedno z wytartych powiedzeń. Są jednak takie miej-
sca, które aż proszą, aby podjąć wyzwanie i się od-
wrócić. Spojrzeć wstecz i stawić czoła obrazowi prze-
szłości, zmierzyć się z czymś, co minęło.

Takim miejscem jest kompleks Starych Łaźni Kró-
lewskich w śródmieściu Londynu, zaprojektowanych
w 1775 roku przez Johna Wooda, a obecnie odre-
staurowanych i powiększonych o nowoczesny bu-
dynek Bath Spa. Powstało tu dzieło architektoniczne
według projektu Nicholasa Grimshawa.

Założeniem projektu była rewitalizacja południo-
wo-zachodniej dzielnicy uzdrowiskowej, zaniedbanej
i od ponad dwudziestu lat czekającej na rewitali-
zację. Projekt obejmuje jeden nowy czteropiętrowo-

wy budynek Nowych Łaźni Królewskich (The New
Rogal Bath) oraz kolejnych pięć odrestaurowanych
z dużym wyczuciem budynków: Łaźnię Poprzeczną
(The Cross Bath), Łaźnie Gorące (The Hot Bath),
Budynek Hetlinga, budynek przy Bath Street 7-7a
i budynek przy Bath Street 8. Wszystkie budynki na-
leżące do tego kompleksu, wykorzystującego bijące
pod miastem źródła termalne, są między sobą połą-
czone. Wymagania co do nowych urządzeń spa
i parametrów wymienionych budynków prowadziły
w sposób nieunikniony do bardzo ścisłego zintegro-
wania projektu w kierunku współgrania między no-
wym a starym. Różnice poziomów między istniejący-
mi budynkami zostały starannie rozwiązane przez
planowanie dzielenia poziomów i czytelną artykula-
cję łączących je przestrzeni, będących siecią kła-
dek i przejść otwierających się na coraz to nowe per-
spektywy i widoki.

 Nowy budynek to wolno stojący, kamienny sze-
ścian, w którym mieszczą się baseny rekreacyjne,
sale gimnastyczne i pomieszczenia do masażu. Na
dachu, będącym równocześnie platformą widokową,
zlokalizowany jest otwarty basen.

Projektując nowoczesny element w kontekście
zabytkowego zespołu łaźni termalnych architekt kie-
rował się tym, aby utrzymać ograniczoną rangę prze-
strzenną prostych form geometrycznych i osiągnąć
odczucie spoistości. Napięcie, ekspresja płynie z gry
światła na tych formach, tworzącego iluzje przezro-
czystości i odbić, światła i cienia, materii masywnej
i pustki – w miarę przesuwania się słońca ponad ele-
wację południową. Dopracowanie systemu oświetle-
nia zapewnia, że gra światła i jego refleksów oraz
architektonicznej formy nie kończy się z nastaniem
mroku.

Zewnętrzna osłona budynku biegnie wzdłuż lini
Bath Street. Wewnątrz tej osłony urządzenia spa
(baseny, sale gimnastyczne, pokoje masażu, etc.)
są umieszczone są w środku kamiennej, sześcien-
nej bryły wspartej na smukłych podporach, otulonej
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szklaną, zewnętrzną powłoką wyznaczającą prze-
strzeń komunikacji. Zastosowanie okrągłych socze-
wek i transparentnych paneli zapewnia prywatność
kąpiącym się, pozwalając na głęboką penetrację
światła do wewnątrz budynku. Wymiary wewnętrz-
nego sześcianu powtarzają plan przyległego budyn-
ku Gorących Łaźni (Hot Bath), zaprojektowanego
przez Johna Wooda w 1775 roku i odnowionego jako
część obecnego kompleksu.

Nowy budynek został wkomponowany na zasa-
dzie kontrastu w historyczną tkankę. Bogata i zróżni-

cowana paleta materiałów, kontrastującą z tym co
„tradycyjne” (Bath Stone, granit, drewno) i tym co
„współczesne” wspierając grę światła i form archi-
tektonicznych.

Projekt Bath Spa Nicholasa Grimshawa wyzna-
cza nową jakość rewitalizacji dzielnicy łaźni w połu-
dniowo-zachodnim czworokącie Londynu. Obserwu-
jemy, jak sztuka wdziera się przestrzeń społeczną
i urbanistyczną nowoczesnego miasta, a architekto-
niczne dzieło przekracza granicę między miastem
a naturą.

PRZYPISY

[1] H. Bahr, Expressionism, 1914.
[2] J. Ortega y Gasset, Bunt mas, MUZA SA, Warszawa
2002.
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Marek  Początko*

MONUMENT  WSPÓŁCZESNY

CONTEMPORARY  MONUMENT

Monument towarzyszy architekturze od zawsze. Począwszy od pierwszych cywilizacji po wiek XX wznoszo-
no budowle związane z pamięcią, religią czy polityką, nadając im odpowiednio poważną oprawę. Dziś
w architekturze nie ma obowiązujących stylów i zasad. Stąd pytania:
Czy istnieje współczesny monument, jaką pełni funkcję?
Czy monument to sprawa kontekstu; jaka skala go wyznacza?
Czy monument to problem stylizacji?

Słowa kluczowe: architektura, monument, architektura monumentalna

The monument is something that has been always present in architecture. As from the first civilizations to XX
century people erected buildings related to memory, religion or politics, giving them appropriate   solemn
style. Nowadays there are no styles, nor principles in architecture. It brings the following questions:
Does the contemporary monument exist? What is its function?
Is the monument a matter of context? What is the scale that defines it?
Is the monument a concern of styling?

Keywords: architecture, monument, monumental architecture

Zarys historyczny
Monument towarzyszy architekturze od zawsze.

Wędrując do początków kultury pierwszych cywili-
zacji miejskich w doliny Tygrysu i Eufratu czy nieco
dalej w dolinę Nilu, gdzie ulepszana technologia
upraw rolnych i hodowli spowodowała stworzenie
bardziej rozwiniętych organizacji społecznych, do-
cieramy do  Uruk, miejsca gdzie nad miastem domi-
nował potężny zespół ceremonialno-administracyjny.
Owo skupisko budowli dostało monumentalną opra-
wę architektoniczną najwyższej rangi, szczególnie,

że było przestrzenią mediacji pomiędzy bogiem, kró-
lem a ludźmi.

Wznoszone w Mezopotamii czy Ur  zigguraty miały
głębokie znaczenie polityczno-religijne symbolizo-
wały Ziemię wznoszącą się do nieba. Szczególna for-
ma piętrzących się tarasów musiała wzbudzać nie
tylko zachwyt, ale i respekt wobec potęgi bóstwa,
dla którego ludzkość gotowa była z pełnym poświę-
ceniem budować takie obiekty.

Idąc dalej, człowiek, by oddać należną chwałę
swojemu władcy czy odzwierciedlić kult dla zmar-

* Początko Marek, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, studia doktoranckie.
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łych wytwarza typy budowy grobowej – mastaba
i piramida. Piramida jest pomnikiem dostojnego czło-
wieka będącego jednocześnie bóstwem; (...) Mo-
numentalność wyrażona jest w dziele budowlanym
solidnym i gigantycznym (kamień wapienny, granit)
o formie stereometrycznej linearnej i powtarzalnej. For-
ma nie jest podporządkowana zasadzie statyki bu-
dowlanej: jest określonym dziełem człowieka, wyraża
etapy i kierunek „podróży” odbywanej przez grupę
ludzką, która umiała  wygrać swoje geograficzne po-
łożenie, wyodrębniając cechy i ustalając podstawo-
we współrzędne własnych działań [1].

Architektura egipska stworzyła grobowce, świą-
tynie i miasto. Cechowała ją wysoka dyscypli-
na, osiowość i ortogonalność układów, przewaga
form geometrycznych. W sztuce monumentalnej, bo-
gatej w symbole poszukiwano ekspresji sił natury
i ludzkiej.

Około 3000 lat później w Grecji powstają mo-
numentalne świątynie, skarbce, kaplice, krużganki
kolumnowe, wszystko to o określonym kryterium, ar-
chitektura prestiżowa. Dla artykulacji stworzono odpo-
wiedni porządek architektoniczny, następuje nagro-
madzenie wspaniałych, potężnych i monumentalnych
budowli. Następnie Rzymianie rozwijają świat mo-
numentu wzbogacając go o m.in. wyniosłe budowle
term, bazylik, amfiteatrów i cyrków. Prawdopodob-
nie to właśnie tu poprzez wielość budowli wyodręb-
nić można typologię monumentu – obiektu o użytko-
wości publicznej, dużego gabarytem, o szczególnym
wystroju architektonicznym.

Wraz z rozwojem sztuki wojennej powstaje archi-
tektura obronna – zamki. W późniejszych czasach
powstają budowle sakralne, klasztory i świątynie,
następnie  w klasycyzmie, który  przywrócił antyczne
zasady kompozycji, zaistniała możliwość tworzenia
obiektów niosących znamiona monumentu. W dwu-
dziestym wieku architektura silnie związała się z po-
lityką, głównie za sprawą komunizmu i socjalizmu.
Stąd wielość  budowli, m.in. siedzib władz państwo-

wych, budzących respekt, architektury poważnej
i dostojnej.

Zapewne niektóre funkcje wymagały odpowied-
niej oprawy – monumentalnego opakowania, tj. tea-
try, muzea, świątynie, itp. Świat antyczny oraz wieki
późniejsze aż do ruchu nowoczesnego tworzą mo-
nument jako zdefiniowaną budowlę o konkretnym
znaczeniu – zamierzonym i podkreślanym bogatą sty-
lizacją, architekturą obfitującą w detal.

Powyższe dowodzą również, że monument w ar-
chitekturze związany jest z pamięcią, religią czy poli-
tyką. Wznoszony był z chęcią podniesienia rangi
wydarzenia bądź osoby. Czy czasach dzisiejszych
panują podobne zasady?

Poszukiwanie teorii monumentu w świecie archi-
tektury

W poszukiwaniu teorii monumentu w świecie ar-
chitektury współczesnej należy zacząć od początków
ruchu nowoczesnego. Wówczas miał miejsce duży
przełom, który zapoczątkował zupełnie nowy spo-
sób kreacji. Nastąpiła ostra krytyka stylowości i sty-
lów choćby w opublikowanym  Manifeście architek-
tury futurystycznej przez Sant Elię w 1914 roku. Nowe
środki wyrazu, materiały dające nieosiągalne dotych-
czas możliwości spowodowały zastępowanie ocię-
żałości i statyczności lekkością, szybkością wytwa-
rzania i funkcjonalnością.

Wśród teorii monumentu niezwykle znacząca
wydaje się ta głoszona przez austriackiego architek-
ta Adolfa Loosa. W swoim manifeście architektury
nowoczesnej, zupełnie odrzucającej ornament twier-
dził, że Grobowiec i Monument w świecie Architek-
tury, reszta pomimo swej użytkowości nie należy do
świata sztuki.

Wnioskować można, iż monument pomimo swo-
jego podstawowego zadania, określonego znacze-
nia rozwijał się na przestrzeni dziejów architektury
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nie tylko formalnie, funkcjonalnie czy w sposobie ar-
tykulacji architektonicznej, ale ideowo, nabierając
nowych znaczeń. Leon Krier podaje: Utylitarny dra-
pacz chmur podobnie jak „drapacz ziemi”, czyli for-
ma pawilonowa, jedynie udaje monumentalność…Bu-
dynki miejskie, areny, świątynie, teatry, biblioteki,
kościoły, wieże, fontanny, termy, bazary, pomniki,
dworce i mosty stanowią prawdziwe elementy sym-
boliczne w mieście. Są one obdarzone przywilejem
wyłączności na monumentalność [2].

Co zatem z architekturą czy formą najnowszą –
szklanym biurowcem. Czy współczesna budowla
wieżowca może być monumentem? Wg Leona Krie-
ra nie. Przestawia problem znacznie szerzej, łączy
bryłę, jej wystrój zewnętrzny z funkcją wewnątrz.
Niezależnie od czynników takich jak liczba, gęstość
zabudowy czy koncentracja budynków, jedna tylko
funkcja użytkowa po prostu nie stanowi dostatecz-
nego materiału typologicznego, aby stworzyć dzieła
o znaczeniu monumentalnym. Monumentalne zacię-
cie i pusta retoryka zespołu mieszkalnego im. Karola
Marksa w Wiedniu lub innych, błyskotliwych ekspe-
rymentów,  nie mogą zapobiec temu, by wstydliwie
skrywana funkcja mieszkalna nie wyszła na jaw. Co
więcej, publiczna hala ogromnych rozmiarów, ale
o niewystarczającej wysokości pomieszczeń i nieod-
powiedniej architekturze, nigdy nie zyska prawdziwej
monumentalności i znaczenia w mieście [3].

W modernizmie inwencja, innowacja i odkrycie sta-
nowią cel sam w sobie. Uważa się, że ciągłe zmiany
warunków społeczno-ekonomicznych i politycznych
poddają w wątpliwość trwałość wszelkich pojęć (i tak
faktycznie jest – działalność Rema Koolhaasa). Skoro
nie istnieją żadne uniwersalne kategorie etyczne i este-
tyczne, tradycyjne wartości muszą być postrzegane jako
przeszkody dla życia, wolności i postępu. W kulturach
tych metody i zadania przemysłu zdominowały każdy
aspekt życia – rządy i politykę, gospodarkę i kulturę,
niezależnie od ich praktycznej użyteczności [4].

Krytyka modernizmu podążającego za zmianami
wydaje się bezzasadna. Ewolucja społeczno-ekono-
miczna determinuje czy wręcz wymusza przemiany
w świecie architektury. Uznanie spuścizny form hi-
storycznych jako jedynego trwałego w wartości two-
rzywa do współczesnych kreacji jest postawą kon-
trowersyjną. Jak pokazuje teraźniejszość była zbyt
powierzchowna. Kierunek nie znalazł odpowiednie-
go umocowania by na trwale dać możliwości współ-
czesnej kreacji. Jest zjawiskiem w sztuce architektu-
ry.  Natomiast zdecydowanie odnaleźć można w nim
budowle monumentalne.

Być może zasadnym jest, by, jak pisze Leon Krier,
świadome kreowanie-budowanie świata architektury
oparte było o pewne zasady. Mówi, że miasto skła-
da się z ulic i placów, kwartałów i monumentalnych
budowli. Dowodzi, że klasyczne pojęcie urbanistyki
formowanej współcześnie jest jedyną drogą zacho-
wania ciągłości architektury. Stąd konieczność bu-
dowania obiektów dostojnych, statycznych, poważ-
nych – tworzących centra publiczne o odpowiedniej
randze.

Czy monument to problem skali?  Prawdopodob-
nie tak. Obiekt duży w odniesieniu do otoczenia, bu-
dynków w tle, wyróżnia się, nieraz dominuje.  Jak pi-
sze Żurawski: Są formy małoznaczące i skromne oraz
dobitne i atrakcyjne , a wśród nich takie, które siła
swoją  przygniatają całe otoczenie grając rolę waż-
nych wśród nieważnych, tworząc silna dominantę [5].

Czy monumentalny to monolityczny [6]? Budy-
nek Eero Saarinena Bell Laboratories w New Jersey
zdaje się to potwierdzać. Surowa, prosta szklana pro-
stopadłościenna bryła, z monolityczną, jednolitą fa-
sadą  z prostym rytmem pionowych podziałów oraz
silnie zaakcentowanym wejściem w postaci betono-
wego zadaszenia pomimo otwartej przestrzeni wokół
sprawia wrażenie obiektu mocno zdefiniowanego,
monumentalnego.



490

Logiczne będzie wspomnieć o kontekście monu-
mentu w przestrzeni zabudowanej, o tle z wielością
i koncentracją budowli o różnej funkcji. Czasami zda-
rza się że monumentów w danym kontekście jest
kilka. W Wiedniu w Kwartale Muzeów odnajdujemy
takowy. Za dostojną bramą znajdujemy się w miej-
scu, gdzie wśród zabudowy historycznej (barokowej)
wzniesiono proste, surowe monumenty muzealne.
Są one częścią dużego kompleksu, niemniej mocno
akcentują i manifestują swoją obecność. Budowle
Muzeum Leopolda oraz Muzeum Moderrne  Kunst
Stiftung Ludwig Wien mają charakter monolitycznych
pudeł o znikomej ilości przeszkleń.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie większości
wydaje się być niezaprzeczalnym monumentem. I ta-
kowym jest. Jego skala, lokalizacja, tło powstania,
a nade wszystko charakter architektury zdaje się po-
twierdzać powyższe stwierdzenie. Co jednak gdy
PKiN umieścimy na Manhattanie, wśród tamtejszych
drapaczy chmur. Wówczas trudno będzie jedno-
znacznie określić jego monumentalność, szczegól-
nie, że znajdzie się w towarzystwie obiektów o róż-
nej naturze architektonicznej. Zatem monument jest
związany z kontekstem miejsca.

Kontynuując zabawę w PKiN na Manhattanie,
wydaje się, że umieszczając go tam stałby się czę-
ścią organizmu – struktury-wyspy drapaczy chmur.
Sylweta zespołu oraz charakter dają odczucia mo-
numentalności. Być może za sprawą poszczególnych
obiektów monumentalnych. To zmiana skali archi-
tektury rozumiana wprost (tu monumentu).

Zatem wnioskować można, że monument to rów-
nież sprawa skali, wielkości budowli. Niezaprzeczal-
nie duży budynek w stosunku do otoczenia wyróżnia
się. Obiekt przeskalowany daje odczucia wielkości,
siły, pompatyczności, wzbudza respekt, powagę a cza-
sami strach, obawy, lęk czy zagrożenie.

Obecna dzielnica Krakowa Nowa Huta jest zjawi-
skowym dziełem architektury. Pomimo nieukończe-
nia w pełni całego założenia, jego wartość szczegól-
nie w aspekcie planistycznym jest duża.

Wzniesione budowle o wystroju surowym, cięż-
kim, artykułującym siłę i potęgę  „władzy ludu” pod-
porządkowane są zdecydowanemu układowi prze-
strzennemu, który w swej koncentryczności nadaje
rangę wybranym miejscom, obiektom.

Niezaprzeczalnie Nowa Huta jest monumentem,
nie tylko w wyrazie swojej architektury, ale całego
układu. Traktowana jako dzieło niedokończone daje
pole do wielu projektowych działań współczesnych.
Powyższe dowodzi ogólnej tezy, że niekiedy archi-
tektura  jest narzędziem w służbie polityki czy wła-
dzy. I tu zasadnym zdaje się być użycie monumentu
jako środka o określonej, zamierzonej symbolice.

Monumentalność to  sprawa odczuć odbiorcy
architektury. Siedziba władz państwowych dawniej,
jak i prawdopodobnie dziś, wymaga oprawy budzą-
cej respekt – architektura powinna być poważna,
dostojna – być może wyniosła i niedostępna. Cechy
te niezaprzeczalnie odnoszą się przeszłości. A dziś?
Być może ustrój demokratyczny z założenia eliminu-
je monument – władza jest dostępna dla wszystkich.
Jako obraz posłużyć może zabudowa siedziby władz
rządowych w Berlinie nad brzegiem Sprewy przy
Reichstagu. Z założenia miejsce niezwykle ważne,
wymagające wyjątkowej, monumentalnej architektu-
ry. W wyniku nagromadzenia wielu budowli o roz-
członkowanych bryłach nie osiągnięto ww. celu.

Co z funkcją monumentu – jakie spełnia zada-
nia? Analizując rozwój architektury (tu monumentu)
wnioskować można, iż funkcja jest zmienna. To co
dawniej spełniało wysoką funkcję społeczną, wyma-
gało silnego wyrazu architektonicznego – dziś nie
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ma znaczenia, czy wręcz nie istnieje. Okazuje się, że
pewne obiekty architektury związane z szczególną
funkcją z założenia były monumentami. W przeszło-
ści banki budowały swoje siedziby jako budowle duże
i masywne. Miały budzić podziw i zaufanie, dać wia-
rę w solidność i pewność, że powierzony kapitał ukry-
ty w skarbcach jest bezpieczny. Dlatego posiadały
oprawę wystawną, ciężką, budzącą respekt. Dzisiej-
szy bank nie potrzebuje monumentu. Swoje placów-
ki tworzy jako otwarte na przestrzeń ulicy lokale. Pie-
niądz jest wirtualny, zabezpieczenia cyfrowe – bank
zajmuje tylko duże przestrzenie biurowe, wynajmo-
wane często w prestiżowych wieżowcach.

Wydaje się, że współczesnym obiektem, który
powinien przyjąć formę monumentu jest dom sztuki-
muzeum. W wyniku skojarzeń to właśnie miejsce
ekspozycji wielkich dzieł świata sztuki wymaga od-
powiedniej oprawy – schronienia najwyższej rangi.
Stąd budowa czy choćby projekt takowego wywołu-
je tak wiele emocji [7].

Innym, niezaprzeczalnym przykładem monumen-
tu jest  La Grande Arche Otto von Spreckelsena
w dzielnicy La Defense w Paryżu. Tu obiekt o funkcji
biurowej, poprzez swoją oszczędną w środki wyrazu
architekturę oraz silną urbanistykę kontynuującą hi-
storyczną oś wyniesiony został do rangi dzieła sztuki.

Modernizm opierał się na produkcji przemysło-
wej, modularności, postępie wieku maszyny. Jego
dystans czy stosunek do ruchu nowoczesnego, do-
robku modernizmu czy kierunków współczesnych
sprawia, że jego twórczość i poglądy zdecydowanie
wyprzedzają współczesnych twórców (i to nie tylko
czasowo ale i znaczeniowo). Działania architektonicz-
ne poprzedzone pracą na modelach (fizycznych, teo-
retycznych) dają zaskakujące rezultaty. Przeprowa-

dza analizy w niespotykanej dotychczas skali global-
nej. I tak choćby w  wyniku przekształceń modelu-
schematu domu jednorodzinnego stworzono budow-
lę sali koncertowej Casa da Musica w Porto. To
przykład na zmianę skali architektonicznej ale i kon-
tekstu. Wydaje się, że mocna geometryczna forma
o białej elewacji mocno oddziałuje w otoczeniu miej-
skim.

Teraźniejszość to czas informacji a raczej szumu
informacyjnego. Tu powstaje architektura generowa-
na na podstawie danych. Być może to informacja
stanowi nową formę, architekturę w nowej skali. Wy-
daje się, że Rem Koolhaas z dużą sprawnością po-
rusza się właśnie w takim środowisku.

Siedziba chińskiej telewizji w Pekinie TVCC w for-
mie wielkiej struktury, symbolizującej siłę Komuni-
stycznych Chin, potęgę w dobie globalizacji, swoją
skalą, zasięgiem oraz stopniem skomplikowania ob-
razuje  inną/nową artykulację w architekturze Rema
Koolhaasa. Brak związku z miejscem czy wręcz od-
rzucenie jakiegokolwiek kontekstu to symbol jego
przestrzennych eksperymentów. Potężne, być może
monumentalne (bo nieosiągalne) „monstrum” stanowi
samo o sobie, bez wpływu  lokalnego świata ze-
wnętrznego.

Działalność twórcza Koolhaasa opiera się na nie-
spotykanych dotąd zasadach – mowa tu nie tyle
o kierunku czy stylu architektonicznym, a o idei, mo-
tywacjach i o celu. Zdaje się, że ma miejsce czytelna
próba ogarnięcia, zdefiniowania oraz przełożenia
współczesnych zjawisk globalnych na formę zbudo-
waną i zaprogramowaną w odpowiedni sposób. Być
może kreuje on na własne potrzeby nowy kontekst,
u podstaw którego leżą nie tylko myśli ze świata abs-
trakcyjnego, artystycznego, a przede wszystkim ze
świata liczb, danych. Tworzone mapy „OMA Atlas”
zapełniane analizą różnorakich współczesnych zja-
wisk w świecie (począwszy od migracji, biedy, sytu-
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acji politycznej po analizę rozwoju sieci handlowej
potężnych globalnych korporacji) dają szeroki po-
gląd na skalę problemu. Prawdopodobnie głębokie
i dalekie konteksty, często zaskakujące, dają możli-
wość stworzenia tak wyjątkowych dzieł architektury-
dzieł na miarę nowych czasów, spośród których, być
może, udałoby się wyznaczyć typologię monumentu
współczesnego.

Podsumowanie
1. Czy istnieje dzisiaj monument? Prawdopodob-

nie tak, jednak w formie odległej od klasycznego
pojęcia komponowania architektury. Współczesna

forma monumentu spełnia m.in. funkcję muzealną.
Związany jest z pamięcią, religią, polityką. Zmienił
się język architektoniczny – paradny wystrój zastąpi-
ła monolityczna i surowa bryła.

2. Czy monument to sprawa kontekstu, otocze-
nia? Z analizy przykładów wnioskować można, że
rola kontekstu-tła jest istotna.

3. Jaka skala wyznacza monument? Wydaje się,
że wielkość/gabaryt budowli ma znaczenie, powinna
odznaczać się w otoczeniu, stąd rola kontekstu.

4. Czy monument to problem wystroju (stylizacji)?
W minionych epokach było to podstawowym kryte-
rium. Dziś już prawdopodobnie nie. Nie ma stylów
w architekturze, nie ma stylu określającego monument.

PRZYPISY

[1] E. D’Alfonso, D. Samss, Historia Architektury, Arkady,
Warszawa 1997, s. 17.
[2] Ibidem, s. 35.
[3] Ibidem, s. 35.
[4] Ibidem, s. 51.
[5] J. Żurawski, O budowie formy architektonicznej, War-
szawa 1962, s. 29.
[6] Monolit wg  Architektura i budownictwo. Ilustrowana en-
cyklopedia dla wszystkich  Witolda Szolginii to jednolity blok
kamienny lub wykonany  w takim bloku element architekto-
niczny. W tym kontekście może oznaczać jednolitą, jedno-
rodną formę bądź fasadę
[7] Za przykład należy podać choćby ubiegłoroczny kon-
kurs na Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, w wy-
niku którego wyłoniono zwycięski projekt Christiana Kere-
za. Obiekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie
Pałacu Kultury i Nauki.
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ZNAK  A  PRZESTRZEŃ  MIEJSKA

SIGN  AS  A  FORM  IN  URBAN  SPACE

Formy architektoniczne to znaki. Forma wyrażała kiedyś funkcję budynku. Znak przekazywał poprzez swą
formę informację, która była czytelna dla rozumiejącego zakodowane w formie znaku przesłanie. Odkąd
forma architektoniczna zaczęła być znakiem, pojawił się „język” architektury. Interpretacja formy urbani-
stycznej to zrozumienie języka, który jest skomplikowany, może nie zaszyfrowany, ale z pewnością nie jest
jednoznaczny. Jest to język form – znaków – symboli współczesnego miasta. Miasta „mówiącego” wieloma
formami - językami, w których na znane i zrozumiałe znaczenia, nakładają się, lub zastępują je zupełnie inne,
obce kulturowo i niezrozumiałe treści. Miasta, rozumianego jako wielowymiarowy system, składającego się
z wielu podsystemów w sferach od przestrzeni fizycznej po symboliczną, które to, aby funkcjonować, musi
posiadać swoją formę urbanistyczną. Tym samym miasto to znak, wróżba pozwalającą na komponowanie
jego przestrzeni, nawet, jeśli kompozycją nazwiemy przypadkową implantację w istniejącej tkance urbani-
stycznej kolejnych dzieł – form architektonicznych, kolejnych znaków.

Słowa kluczowe: znak,  forma architektoniczna, przestrzeń urbanistyczna, kompozycja

Architectural forms are signs. The form used to express the building’s function. The sign was transmitted
throughout the form of the structure and this information needed to be encoded in an architectural way to
understand it. This architectural ‘language’ appears when the form comes to be a sign to the eyes of the
beholder. Interpreting the urban form means understanding the complexity and diverse meanings of this
language. It is a language of forms, signs and symbols that of a contemporary city and it speaks in a
multitude of forms and languages. The simplicity of some meanings are covered in turn by difficult to
understand content, foreign to many. The city creates a multi-dimensional system consisting of several sub-
systems ranging from the physical space to the symbolic surface. A city to function requires its urban form,
meaning the city is a sign. What allows the creation of an urban space, even if incidental, is the creation of
successive signs, sometimes overlapping, in the architectural form of the space.

Key words: sign, architectural form, urban space, composition

* Podhalański Bogusław, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Miast
i Regionów.
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Słowa nie kłamią. Kłamią rzeczy.
Italio Calvino, Miasta i znaki [1].

Łacińskie słowo signum oznacza zarówno znak,
jak i hasło. Znak [2], to również łacińskie omen lecz
słowo to oznacza także i wróżbę. Znak służył ( i na-
dal tak chyba jest) komunikacji międzyludzkiej. Znak
w przestrzeni – od złamanej gałązki wiele mówiącej
tropicielowi, poprzez kopiec kamieni w Tybecie do
piramidy w Egipcie – przekazywał swą formą zwykle
jakąś informację. Była ona czytelna dla tego, kto ro-
zumiał zakodowane w formie znaku przesłanie, sło-
wem, znał hasło (rozumiał znak). W chwili, kiedy for-
ma architektoniczna zaczęła być znakiem, być może
pojawił się „język” architektury. Jego prostota długo
wiązała się z jednoznacznością przekazu wynika-
jącą ze związku pomiędzy formą a funkcją obiektu
architektonicznego. Obiekt mieszkalny musiał dys-
ponować pewną minimalną choćby przestrzenią
„wewnętrzną”, która spełniała funkcje fizycznego po-
mieszczenia co najmniej jednej osoby fizycznie ist-
niejącej – jego mieszkańca, gdyż ze względów kli-
matycznych, raczej nie mieszkało się „na zewnątrz”
obiektu, a w nim. Stąd obiekt taki, a właściwie jego
forma – przykładowo – w języku polskim oznacza
słowo dom, w którym [do] oznacza ruch „ku” a nie
„od”. Obecnie nastąpiło rozerwanie semiotycznej
więzi pomiędzy formą znaku a jego znaczeniem
i treścią – najczytelniej widoczne jest ono właśnie we
współczesnej architekturze. Archetypiczne formy ar-
chitektoniczne stanowiły znaki, gdzie forma wyraża-
ła treść tego, czym funkcjonalnie był dany obiekt.
Wielka, zwarta forma architektoniczna z minimalny-
mi otworami – niezależnie od kręgu kulturowego –
kojarzyła się z zamkiem, fortecą, słowem obiektem
o wyraźnie militarnym lub obronnym charakterze. To
właśnie forma architektoniczna stawała się znakiem
– symbolem – przewodnikiem podróżnika w obrębie
jednej przestrzeni kulturowej. Pałac był łatwo odróż-
nialny od więzienia, kościół od bożnicy, a ta od zbo-

ru czy cerkwi, wszystkie od meczetu. Forma archi-
tektoniczna odzwierciedlała też hierarchię i porzą-
dek społeczny, stąd poprzez wizualną jej percepcję
możliwe było wyobrażenie sobie zarysów systemu
społecznego, w ramach którego formy te powstały
i funkcjonowały. Obiekty o funkcjach związanych
z rolnictwem, w zależności od uwarunkowań klima-
tycznych przybierały również zróżnicowane formy,
wynikające z właściwości i możliwości użycia do ich
wnoszenia lokalnie dostępnych materiałów. Formy
te nie występowały samoistnie, ich pełne znaczenie
czytelne stawało się dopiero w kontekście funkcji. Ta
właśnie, a nie forma architektoniczna, decydowała
o potrzebie obecności innych funkcji, proporcji po-
między ich wielkościami. Zwielokrotniona, pozwalała
na zorganizowanie podsystemów funkcjonalnych
i formalnych. Łącznie, w przestrzeni zbiór ten tworzył
organizm, którym była osada, wieś lub miasto –
w zależności od ilości takich samych, lub różnych,
współzależnych funkcjonalnie obiektów. Obiekty po-
zostające w określonych miedzy sobą relacjach, po-
siadając właściwe dla swoich funkcji formy architek-
toniczne stanowiły o treści pewnego przekazu
formalnego, możliwego do odczytania w przestrzeni
zewnętrznej, jak i wewnętrznej spójnego systemu,
tworzącego organizm przestrzenny. Przekaz taki, przy
odpowiednim stopniu zorganizowania funkcjonalno-
przestrzennego stawał się czytelny również w sylwe-
cie danej jednostki osadniczej. Niepowtarzalne syl-
wety ważniejszych miast pozwalały na ich
identyfikację z daleka, bez konieczności bezpośred-
niego w nich pobytu, stając się tym samym czytelny-
mi znakami, pozwalającymi kierować i orientować się
nimi w przestrzeni podróżnym.

Czy znaki to tylko symbole czy też coś więcej?
Siedzący na trawie w ogrodzie zabaw dziecięcych

filozof [3]  mówi: znaki tworzą język, ale nie ten, który
– jak sądzisz – jest ci znany. Opisując Hypację, Calvi-
no nawiązuje do równoległego znaczenia słowa znak
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– hasła, którego znajomość być może pozwoli pod-
różnikowi zrozumieć wróżbę – przesłanie, jakie niosą
bardziej złożone znaki – miasta.

To odmienne spojrzenie na interpretację znaków
pozwala wkroczyć w sferę, w której prosty przekaz
staje się skomplikowany, może nie zaszyfrowany, ale
z pewnością nie jednoznaczny. Tworzą go formy –
znaki - symbole współczesnego miasta. Miasta peł-
nego zwodniczych form, zaskakujących treści i „mó-
wiącego” wieloma formami – językami, w których na
znane i zrozumiałe znaczenia nakładają się, lub wręcz
zastępują je zupełnie inne, obce kulturowo i niezro-
zumiałe treści. Nie chodzi tu nawet o proste skoja-
rzenia – jak nowobogacki rosyjski dom Zahy Hadid
[4] przypominający „joystick” porzucony w lesie, czy
amorficzne [5] formy w centrach miast – w pogoni
za oryginalnością i formą dla formy, współcześni twór-
cy zdają się nie zwracać uwagi lub ignorować wszyst-
ko, co ich otacza. Być może jest to tylko przejaw
chwilowej arogancji, ale też być może właśnie jeste-
śmy świadkami kształtowania się nowego języka
form. Języka, którego przyjdzie się nauczyć, aby
możliwe było uczestniczenie lub choćby tylko zrozu-
mienie, czy rzeczywiście jest to język, czy istnieje
jakieś przesłanie, czy jest to tylko pusty, informacyj-
ny szum, w którym rozbrzmiewają zwielokrotnione
echa podobnie niezrozumiale kształtowanej prze-
strzeni urbanistycznej, której jedynym twórcą jest
zysk.

Jeśli bowiem zgodzimy się, że miasto tworzą znaki
i relacje pomiędzy nimi a mieszkańcami, to musimy
rozumieć także metaformę – przestrzeń, która two-
rzy miasto, a na którą składają się formy obiektów
architektonicznych i formy przestrzeni, w której te
obiekty się znajdują i ja tworzą. Jeśli więc formy te
stanowią język – musi istnieć jakiś klucz logiczny,
pozwalający go zrozumieć. Jeśli jednak jest to tylko
zbiór samych haseł, to one muszą nieść jakieś prze-

słanie, być może dziś nieczytelne jeszcze dla nas,
gdyż nauczeni innego języka form, nie rozumiemy
ich wróżby, nie wyobrażamy sobie zmienionej jako-
ści przestrzeni miasta, którego kompozycja opierać
się będzie na całkowicie odmiennej od dzisiejszej
logice. W końcu, nawet miasto, jakim jest Jerozolima
wyobrazić można sobie jako wyrastający z żółtawej
skały zbiór amorficznych, błyszczących w słońcu
szkłem, stalą i złotem form, bez cienia i jakiejkolwiek
zieleni, w której Via Crucis istnieje tylko w pamięci
pokoleń – niemniej istnieje. I samo to czynić będzie
to miasto wiecznym. W przeciwieństwie do miasta
nieciągłego w pamięci, tu pamięć trwa niezmiennie
i stale. Zmieniają się formy, języki, płynie rzeka cza-
su, mijają wodzowie i rycerze, rozpada się kamień,
piasek pochłania pałace królów, nie sprawdzają się
wróżby – miasta jednak trwają. Ich struktura prze-
strzenna, zmieniając się w funkcji czasu, zazwyczaj
zachowuje choćby jeden jedyny element przeszłości
– miejsce, nazwę, kierunek, lub – gdy ginie zupełnie,
pozostawia – jak Troja – choćby legendę, która po-
zwala kiedyś ją odnaleźć.

Kamienne ruiny nieistniejących dziś miast pozo-
stają monochromatycznymi znakami, których ko-
lorowych polichromii wróżby zatarł czas, lecz na-
dal możliwe jest odczytanie przesłania zapisanego
w kamieniu, formy – znaku pozostawionego przy-
szłości przez przeszłość. Czy zrozumiemy go jako
dobrą wróżbę, czy przestrogę? A może tylko jako
urozmaicenie krajobrazu?

Właściwości przestrzeni miejskiej
Fawele w Rio de Janeiro i slumsy w Lagos – dwa

przykłady spontanicznego sposobu na tworzenie
miasta. Różne kontynenty, lecz ten sam wspólny
czynnik – człowiek, jego potrzeba istnienia i wola
przetrwania. Elementarna kompozycja przestrzeni to:
wnętrze domu, przegroda – granica przestrzeń we-
wnętrzna / przestrzeń zewnętrzna – drzwi i dojście
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do domu. Przegroda jest tu znakiem fizycznym
o strukturze symbolicznej, tekturą z wyrzuconych
opakowań, płótnem, folią, łatwym do zniszczenia
i nietrwałym materiałem, pozwalającym mieszkańcom
na użycie wobec tak ograniczonej przestrzeni słowa
dom. Zbiór podobnych jednostek tworzony sponta-
nicznie kieruje się prostym kluczem: możliwością
dostępu do przestrzeni wspólnej, umożliwiającej doj-
ście do wejścia do domu. Jedynie konieczność trans-
portu rzeczy większych od możliwości przeniesienia
ich przez jedną osobę w rękach lub kataklizm są
w stanie zwiększyć wymiary przestrzeni wspólnych.
Kierunek tych przestrzeni jest określony – muszą pro-
wadzić „na zewnątrz”. Bez jakiejkolwiek organizacji
struktura przestrzenna takiego miasta byłaby cha-
otyczna, można założyć, że drogi „na zewnątrz” by-
łyby możliwie najkrótsze. Rozwój takiej struktury, bez
zastosowania odpowiednio wytrzymałych materiałów
budowlanych, mógłby odbywać jedynie w poziomie
terenu. Jest też jasne, że struktura taka nie mogłaby
istnieć bez innych „zewnętrznych” struktur – od prze-
strzeni otwartych do inaczej zorganizowanych miast.
Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i wzrostem
ich potrzeb, struktura musiałaby podlegać przekształ-
ceniom, pozwalającym na spełnianie kolejnych ko-
niecznych funkcji, czyli przekształcać się w bardziej
zorganizowane przestrzennie miasto, kosztem tery-
torium zajmowanego dotychczas przez domy lub
powiększać się terytorialnie, co samo w sobie nie
rozwiązywałoby problemów. Teoretycznie możliwe
jest przypadkowe kształtowanie się tak zarysowane-
go rozwoju, niemniej jego efekt może odbiegać od
rzeczywistych potrzeb i uwarunkowań, musi więc
zaistnieć jakaś „siła sprawcza”, którą nie może być
właśnie przypadek.

Przypadek jako urbanista
Teoria chaosu [6] potwierdza niemożliwość sa-

morzutnego powstania logicznie uporządkowane-
go systemu spełniającego precyzyjnie założenia

początkowe, w tym przypadku, przestrzeni miej-
skiej o najprostszej funkcji komunikacji pieszej, któ-
rej właściwością jest możliwość przejścia. Zwykle
występują zaburzenia tego procesu, zmieniające
ostatecznie zaplanowany efekt. Jest on nieprzewi-
dywalny w sytuacji samoistnego rozwoju, co nie
oznacza, iż nie zawiera jakiejś funkcji, czyli ze nie
posiada żadnych właściwości. Dlatego myśl zawar-
ta w założeniach do konferencji [7], iż istnieje prze-
strzeń miejska bez właściwości wydaje się być
nieuprawniona.

Trudno zakładać, że miasto rozwijać się może
zupełnie bezplanowo, całkowicie spontanicznie, gdyż
nawet w takim spontanicznym rozwoju wzajemne
wielowątkowe relacje funkcjonalne wymuszą pewien
porządek, natomiast jakakolwiek klęska w postaci
niszczącego działania żywiołu lub celowe działanie
człowieka z łatwością może zniszczyć samorzutnie
powstałą strukturę przestrzenną. Można założyć, iż
odwieczna europejska tradycja świadomego kompo-
nowania przestrzeni miejskiej stała się przeżytkiem
i jako nie przynosząca bezpośredniego zysku, ze
względu na wiele ograniczeń formalnych i prawnych,
wynikających wprost z filozofii planowania, czyli kom-
ponowania przyszłej struktury przestrzennej miasta
powinna zostać zastąpiona amerykańską koncepcją
kreacji miasta. Jeżeli jednak zgodnie z tym założe-
niem przestrzeń stanowi taki sam towar, jak jakikol-
wiek inny, czyż nie istnieją tacy, których stać na to,
aby zapłacić więcej za dobre opakowanie tego, co
nabywają? Stąd, można chyba spokojnie patrzeć na
próby zanegowania tradycji komponowania prze-
strzeni miejskich.

Ostatnie przykłady działań urbanistycznych [8]
związanych z realizacją programu olimpijskiego
w wielkiej metropolii świata Pekinie pokazały iż, jak
zawsze, nowe powstaje kosztem starego, które pada
w gruzach pod naciskiem sił posiadających totalną
władzę, sił kierowanych ideami wyrastającymi z rów-
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nie totalnych ambicji (minionego na szczęście już)
reżimu. Kompozycja i tu okazała się niezbędna – bez
niej nie można byłoby zademonstrować możliwości
i potęgi największego państwa współczesnego świa-
ta. Wobec historii liczonej w tysiącach lat, starcie
z powierzchni ziemi hektarów zabudowy w kontek-
ście budowy czegoś wielkiego jest drobiazgiem, po-
dobnie jak strzelanie z armat na wprost w celu uprosz-
czenia systemu komunikacji w Paryżu, czy realizacji
nowego Rzymu poprzez spalenie starego. Brak pla-
nowania rozwoju miasta, niestety w pewnym momen-
cie zaowocuje problemami w sferze komunikacji,
w sferze społecznej lub zmianami w mentalności jego
mieszkańców. Okazując niedbałość o strukturę prze-
strzenną, niezależnie od powodów takiego stanu rze-
czy, zniechęcamy mieszkańców do ustawicznego
wysiłku na rzecz budowania nie tylko podstaw swo-
jego sukcesu ekonomicznego, jak również i piękna
otaczającej ich przestrzeni. Ono jest bowiem jak po-
wietrze – niewidzialne lecz obecne, natomiast jego
brak nie pozwala żyć.

Należy jednak pamiętać, że teoria układów nieli-
niowych podpowiada [9], iż projektowanie ewolucji
układów niestabilnych w czasie jest niemożliwe na
dłuższą metę. Miasta z pewnością do takich ukła-
dów należą, a jednak trwają, faktem jest także i to, iż
nie trwają w niezmienny sposób, wciąż zaskakując
nas kolejnymi przesłaniami, szeptanymi w powiewach
wiatru wśród ruin i kwitnących parków.

Miasto jako wielowymiarowy system, składający
się z wielu podsystemów w sferach od przestrzeni
fizycznej po symboliczną, aby funkcjonować, musi
posiadać swoją formę urbanistyczną, tym samym
stanowić znak, wróżbę pozwalającą na komponowa-
nie jego przestrzeni, nawet, jeśli kompozycją nazwie-
my przypadkowe wstawianie w istniejącą tkankę urba-
nistyczną kolejnych dzieł – form architektonicznych.

Czy jednak język, którym formy te będą przema-
wiać nieść będzie jakąś treść, myśl, przesłanie, wróż-
bę? Czy pozostanie jak dysk z Fajstos [10] nieczy-
telnym dla przyszłości, a jednak przekazem? Na te
pytania odpowie czas.
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[6] Teoria chaosu – Pionierem teorii chaosu stał się Edward
Lorens, który przeprowadzał numeryczne analizy zjawisk
pogodowych.
[7] M. Misiągiewicz, D. Kozłowski. Tezy, pkt. 5. Kontekst.
(…) Nie tylko z powodu trudności takiej analizy miejskiej
przestrzeni bez właściwości(…) IPA 2008.
[8] http://www.ronet.pl
[9] http://www.if.uj.edu.pl/Foton/80/pdf/chaos_fraktale.pdf
[10] http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_z_Fajstos
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OPUSTOSZAŁA  SCENA  WSPÓŁCZESNEGO  MIASTA

DESERTED  SCENE  OF  THE  CONTEMPORARY  CITY

Architektura traci widza. Ludzie coraz częściej przechodzą obok niej obojętnie. Pakt zawierany między
jednostką a przestrzenią, miastem, architekturą przestaje istnieć. Czy dzieje się tak dlatego, że nastąpił
rozłam między cywilizacją a kulturą, czy tylko jednostka przestaje za nimi nadążać i ucieka w zobojętnienie?

Słowa kluczowe: przestrzeń/miejsce, anestetyka, świadomość, percepcja, spektakl, widz

Architecture is loosing its spectator. People are passing it by indifferently. The pact between individual and
space, city, architecture is going to collapse. Is it because the split between culture and civilization took
place or is it the individual who falls behind into listlessness?

Keywords: Space/place, anaesthetic, awareness, perception, spectacle, spectator

Wypełnione nachalnym, audiowizualnym komu-
nikatem przestrzenie miasta przemierza nowy, zobo-
jętniony flâneur, którego doświadczeniem przestało
już być niezwykłe zjawisko przestrzeni[1]. Mimo po-
tencjału, jaki drzemie w dziele architektonicznym,
miejskie przestrzenie bez właściwości, a zwłaszcza
monofunkcjonalne obszary zabudowy mieszkanio-
wej, z rzadka przetykane kontenerem supermarketu,
zdają się być impregnowane na każde katharsis.
Hybryda współczesnego Akropolu – otwartej prze-
strzeni, w której mają tworzyć się relacje pomiędzy
poszczególnymi obiektami – nie jest już przestrzenią
publiczną. Budynek, jak pisze Franco Purini, nie jest
już bryłą z traktatu Albertiego, nie jest też moderni-
styczną maszyną, lecz stał się ciałem niematerialnym,
telematyczną ikoną sprowadzoną do roli czystego
komunikatu; bez względu na wszystko jednak pozo-

staje wizją pewnego istnienia, czegoś, co jest obec-
ne i rozpoznawalne [2], czyli staje się przedmiotem
poznania. Co w modernie było kultem i rytuałem,
w postmodernie jest codziennością i utartym zwycza-
jem. Spektakularna moderna stała się w ponowocze-
sności normalnością [3]. Tymczasem architektu-
ra codzienna nie szuka już interakcji zarówno na
poziome formalnym, jak i społecznym czy kulturo-
wym, wychowując widza niezdolnego do przeżywa-
nia wielkiego spektaklu architektury.

Wizualna anestetyka
Jak pisał Aldo Rossi, o tym, czy miejski artefakt –

budynek, ulica czy kwartał – stanie się prawdziwym
fatto urbano, decydują doznania i świadomość od-
biorcy [4]. Miasto według Rossiego jest rzeczą ludzką
par exellance, miejsce zaś tym, co tworzy i określa

* Porębska Anna, mgr. inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, studia doktoranckie.
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zbiorowość. Monadyczną jednostkę społeczeństwa
informacyjnego początków XXI w. trudno jest zatrzy-
mać w miejscu. Stąd waga, jaką przypisuje się ele-
mentowi nowości i zaskoczenia, które, podobnie jak
wrażliwość obserwatora, budować można nie tylko
formą i nie tylko przez bodźce wizualne, zwłaszcza,
że potencjalny odbiorca coraz częściej barykaduje
się przed światem zewnętrznym [5].

Czym może skończyć się zakorzeniona w moder-
nistycznej awangardzie dominacja architektury i mia-
sta postrzeganych wyłącznie w kategoriach przeka-
zu i doświadczenia wizualnego? Zdaniem Wolfganga
Welscha rzeczywistość, która staje się obrazem, za-
wiera w sobie potencjał anestetyzacji, a wypełniona
obrazami, więc pozbawiona okien otwartych na praw-
dziwą rzeczywistość jednostka osiąga doskonałość
monady zamieniając się w „telewizjonerski monolit”
[6]7 . Słabnie kontakt z niegdyś właściwą, „konkretną”
rzeczywistością, maleje poczucie tej rzeczywistości,
staje się ona czymś nieautentycznym, wtórnym, po-
zornym i bezbarwnym [7].

Ikonizacja dzieł współczesnej architektury, prymat
realistycznie nieprawdziwych wizualizacji wygrywa-
jących konkursy i coraz bardziej drugorzędna rola
pozwalającej zrozumieć znacznie więcej abstrakcji
rzutu i przekroju, czy wreszcie architektura zreduko-
wana do obrazu, bo poznawana przede wszystkim
dzięki zdjęciom w książkach, gazetach czy na ekra-
nie komputera, to wszystko oddala uczestnika archi-
tektonicznego spektaklu od poznania miejsca, od
jedynej prawdziwej architektury, którą trzeba doświad-
czyć na własnej skórze [8] . Sprowokowanie jednostki
do świadomej percepcji i pełnego odczuwania archi-
tektury jest przecież podstawowym celem dzieła ar-
chitektonicznego. Celem, jaki w ostatnich latach miał
osiągać powoli wyczerpujący się elementowi nowo-
ści i zaskoczenia.

Przestrzeń interakcji
Stygmatyzacja całych obszarów miasta, próba

negacji przestrzeni zarezerwowanej na przemieszcza-
nie się to zjawiska, których najlepszą manifestacją
jest odcięcie się od polifonii i polirytmii miasta, gra
z czasem i przestrzenią, swoiste maskowanie rze-
czywistości. Architektura współczesna by zadziwić,
czy chociaż skupić na sobie uwagę, sięga po for-
malne emphasis. O ile jednak w architekturze rola
głównego stymulatora leży po stronie formy, o tyle
winą za ucieczkę widza z teatru architektury można
obarczyć wszystkie zmysły odpowiedzialne za jej
odczuwanie. Próba odcięcia się jednostki od nadmia-
ru komunikatów audiowizualnych poprzez ucieczkę
w ten jeden samodzielnie utworzony (czyli reakcja
na wirtualizację rzeczywistości poprzez zastosowa-
nie się do reguł zjawiska) najlepiej pokazuje, dlacze-
go na zatłoczonej scenie współczesnego miasta tak
trudno odnaleźć widza przeżywającego w pełni ar-
chitektoniczny spektakl.

Podobnie jak XVIII-wieczne ulice spowijała ciem-
ność, tak zalane światłem ulice współczesne wypeł-
nia hałas. Dawne ciemne zaułki wypełniają zagubio-
ne echa i nieprzewidziane rezonanse. „Biały szum”
w bibliotekach i biurach lub muzak mający zagłu-
szyć myśli i słowa wszechobecny w galeriach han-
dlowych – współczesnych miejscach zgromadzeń,
ulice zmieniające się w korytarze ekranów dźwięko-
wych, czy wreszcie ludzie odcinający się od świata
zewnętrznego słuchawkami przenośnych odtwarza-
czy wszelkiego autoramentu, to wszystko ogranicza
siłę oddziaływania spektaklu architektury, gasi świa-
tła na scenie, na której rozgrywa się życie ludzkie.
Statystyki mówią, że większość mieszkańców miast
[9] dysponuje technologią pozwalającą na wyizolo-
wanie i sprywatyzowanie swojej mikroprzestrzeni,
ograniczając do minimum jakąkolwiek relację z oto-
czeniem.
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Dzieło architektoniczne, jako coś, co przyku-
wając naszą rozproszoną uwagę generuje interak-
cję, gesty, ruchy, kierunki, kadry, zaprasza nas do
uczestnictwa w przestrzeni, otwiera na doświadcza-
nie i odczuwanie architektury. Nędza społeczeństwa
konsumpcyjnego, zbudowanego z Welschowskich
monad, objawia się w braku świadomego odbiera-
nia i analizowania bodźców zewnętrznych, stąd co-
raz trudniej o nowość i zaskoczenie. Stosując termi-
nologię literaturoznawczą, pakt obserwator-przestrzeń
opiera się na elementach paratekstu i incipicie.
Dlatego agresywna medialność przestrzeni i formy
architektonicznej i szukanie sposobu na jej przezwy-
ciężenie staje się zagadnieniem tak istotnym w kon-
tekście roli i znaczenia działa architektonicznego
w przestrzeni współczesnego miasta.

Gdy francuski antropolog Marc Augé definiował
pojęcie nie-miejsca (non-places), myślał o centrach

handlowych, portach lotniczych, hotelach, infrastruk-
turze. Tłum zapełniający te przestrzeni ma charakter
drugorzędny. Obiekty te również są swoistą sceną,
na której nota bene spędzamy coraz więcej czasu,
lecz czy zapraszają nas do udziału w spektaklu? Ar-
chitektoniczne dzieło w przestrzenie współczesnego
miasta to nie tylko relacja całości do części, idea,
kontekst, hierarchizacja bezpośredniego sąsiedztwa
i ustanawianie kompozycyjnych relacji w skali mia-
sta. To także pakt zawarty między jednostką a prze-
strzenią, miastem, architekturą.

Doświadczeniem dźwiękowym, jakie przedkładam
nad wszystkie inne jest doświadczenie ciszy. A cisza
prawie wszędzie na świecie to dziś ruch uliczny. Gdy
posłucha się Beethovena czy Mozarta widać, że są
zawsze tacy sami. Lecz jeśli posłuchamy ulicy odkry-
jemy, że jest zawsze inna [10].
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O  ROLI  KONTEKSTU,  DZIEŁA  I  IDEI  W  ARCHITEKTURZE

THE  ROLE  OF  CONTEXT,  WORK  AND  IDEA  IN  ARCHITECTURE

Rolą idei jest wyznaczenie ponadczasowego kierunku na drodze poszukiwania prawdy o nas i naturze
otaczającego nas świata. Rolą dzieła jest jednoznaczne i skuteczne przeniesienie tego znaczenia w prze-
strzeni i czasie a rolą kontekstu poddanie weryfikacji jego prawdziwości.

Słowa kluczowe: idea dzieła architektonicznego, kontekst

The role of idea is to state the timeless direction on the way of searching for truth about us and the nature of
the surrounding world. The role of  a work of art is to transform this idea explicitly and effectively in space and
time, and the role of the context is to verify its authenticity.

Keywords: idea of architectural work, context

Rozważania o dziele architektury w przestrzeni
miasta, w aspekcie postawionych pytań o jego kon-
tekst, użyteczność i ideę odruchowo kierują naszą
uwagę na konkretną analizę poszczególnych przy-
chodzących do głowy przypadków. Szybko jednak
okazuje się, iż ich różnorodność, niepowtarzalne sy-
tuacje i niejednoznaczny odbiór zmuszają do szer-
szej refleksji w poszukiwaniu ładu i zasady, każąc
pochylić się nad  człowiekiem jako przyczyną i adre-
satem  działalności architektonicznej. Przywołana tu
zmienność i niejednoznaczność odbioru dzieła, tak
charakterystyczna dla chwili obecnej każe nam po-
szukiwać swych przyczyn oraz próbować szacować
skalę i charakter zjawiska.

Tempo zmian wynikające z rozwoju nauki, spe-
cjalizacji czy rodzących się nowych potrzeb podda-

ją dziś w wątpliwość prostą, witruwiańską trwałość
i ponadczasowość dzieła architektury. O ile postęp
technologii pozwala dłużej opierać się starzeniu struk-
turze technicznej budynku, o tyle z powodu zużycia,
z powodu zmian sposobu używania, z  powodu zmian
potrzeby używania najszybciej odchodzi do lamusa
to co utylitarne. Najdłużej wydają się opierać  zębo-
wi czasu pomniki idei pozbawione tej użyteczności.
Ideowe czy kompozycyjne wiązanie dzieła z kontek-
stem przestrzennym i kulturowym przedłuża jego ak-
tualność co najmniej w sferze dopasowania formal-
nego, jednak sam kontekst zwykle niezależny od
dzieła również podlega zmianom, implikując tym nie-
uchronnie odmienny odbiór samego dzieła.

Ten stan rzeczy stawia nas w sytuacji permanent-
nego relatywizmu i zmusza do dynamicznego, zmien-

* Purski Janusz, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego,
Zakład Architektury Użyteczności Publicznej.
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nego w czasie, podejścia do pojęć: idei, dzieła i jego
kontekstu.

Fakt ten kieruje naszą uwagę ku idei dzieła, która
leżąc u jego źródeł decyduje o towarzyszącym mu
przesłaniu. To trafność idei decyduje o jego aktual-
ności wobec zmieniającego się w czasie kontekstu,
redukując tym samym znaczenie samego dzieła do
roli nośnika.

Rolą idei jawi się więc wyznaczenie ponadczaso-
wego kierunku na drodze poszukiwania prawdy o
nas i naturze otaczającego nas świata. Rolą dzieła
jest jednoznacznie i skutecznie przeniesienie tego
znaczenia w przestrzeni i czasie, a rolą kontekstu
poddanie weryfikacji jego prawdziwości.

W takim ujęciu problemu ujawnia się ciężar spo-
czywający na jakości i kompletności samej idei dzie-
ła architektonicznego oraz towarzyszące mu pyta-
nia: czy w pościgu za użytecznością nadal czujemy
się przygotowani do dźwigania tego ciężaru, czy w
naszej codziennej pracy próbujemy go dźwigać, czy
choć w części czujemy się bądź jesteśmy filozofami,
a może bardziej czy chcemy nimi być?

Uświadomiona złożoność sytuacji rodzi następ-
ne pytania: czy poza wąską grupą zawodową kto-
kolwiek oczekuje odpowiedzi na tak postawiony pro-
blem? I czy jesteśmy w stanie wzbudzić nim
zainteresowanie zanim wyginie ostatnie egzemplarz
niechronionego gatunku.
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WSPÓŁCZESNE  MUZEUM  JAKO  MIEJSCE  I  ZNAK  W  PRZE-
STRZENI  MIASTA

MODERN  MUSEUM  AS  PLACE  AND  SIGN  IN  SPACE  OF  CITY

Współczesne muzea przeszły znaczący rozwój jako instytucje publiczne. Ich cechą jest wzrastające zapo-
trzebowanie na dodatkową przestrzeń służącą edukacji, odpoczynkowi, rozrywce oraz sferze komercyjnej
handlu i usług. Muzea projektowane są jako dzieła sztuki, które mają wpływać na atrakcyjność ich miejskie-
go otoczenia. Przyjmują role urbanistycznych drogowskazów i symboli tożsamości kulturowej.

Słowa kluczowe: architektura, muzeum

Contemporary museums have evolved as public institutions. They have increased demand for space for
education, recreation, entertainment, commerce and services. Designed as a work of art spectacular mu-
seum building can enhance a city’s attractiveness. The museum has assumed the role of an urban landmark
as a symbol of cultural identification.

Key words: architecture, museum

Rozwój architektury muzeum jako pola działalno-
ści dla artystów–architektów nastąpił w końcu lat sie-
demdziesiątych i w latach osiemdziesiątych. Postmo-
dernizm wraz z powrotem do historyzmu, przyniósł
muzeum nową, kluczową rolę jako „budynku – zada-
nia”. Na fali publicznego wsparcia, czego nie do-
świadczono nigdy wcześniej, muzeum miało symbo-
lizować nowy typ budynku publicznego: to nie jest
zbieg okoliczności, że nowe budynki muzeów zostały
nazwane katedrami naszych czasów. Wkrótce wszyst-
kie duże, a nawet mniejsze miasta, domagały się wła-
snego „społecznego katalizatora”. Niezliczone muzea
zostały zbudowane i zwiedzających było więcej niż
kiedykolwiek wcześniej [1]. W postmodernistycznym
stosunku do architektury kluczowymi elementami są

historyzm oraz kontekstualizm miejski. Architekturę
postmodernistyczną, bardziej niż właściwości styli-
styczne, wyróżnia tzw. podwójne kodowanie (jest ona
na pół modernistyczna, na pół inna) oraz pragnienie
porozumienia z szeroko rozumianą publicznością,
użytkownikami i innymi architektami. Architekto-
nicznym symbolem nowej historycznej kultury stał
się obiekt, stanowiący rozbudowę Staatsgalerie
w Sztutgardzie (1977–1984, arch. arch. James Stir-
ling, Michael Wilford), który powstał jako galeria sztu-
ki XX w., w zespole architektonicznym z Teatrem
Kameralnym (1979–1983). W klasycyzującej budowli
w kształcie litery U, której elementy formalne zostały
przejęte z otaczającego kontekstu, podstawowy du-
alizm odbiera się z zestawienia elementów prostoli-

* Rogińska-Niesłuchowska Małgorzata, dr inż. arch., Politechnika Gdańska, Wydział Architektury.
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niowych i opartych na swobodnym łuku. Projekt prze-
mawia eklektycznym językiem oraz wielością aluzji,
zapożyczeń i odniesień. Z tego powodu określany
jest mianem „architektonicznego kolażu”.

W latach osiemdziesiątych zlecenia projektowe
dotyczące muzeów lub innych ośrodków kultury uwa-
żane były za najbardziej prestiżowe i cieszyły się wiel-
kim uznaniem w środowisku architektów. (Zjawisko
to występuje do dziś i ma charakter globalny). Sytu-
acja ta związana była z panującą wówczas korzystną
sytuacją gospodarczą w Europie Zachodniej i Ame-
ryce Północnej, która pozwalała na inwestycje w roz-
wój kultury i powodowała wzrost rynkowej wartości
sztuki oraz rozwój masowej turystyki międzynarodo-
wej [2]. W rezultacie powstało zjawisko społeczne,
określane jako „kultura świętowania” [3] , sztuka sta-
ła się modna, przyciągała tłumy zwiedzających i za-
pewniała muzeom niemałe zyski.

Około 1980 roku powstał nowy typ muzeum,
nazywany handlowym centrum kultury, w odróżnie-
niu od dominujących do tej pory w architekturze XX
wieku dwóch głównych typów: muzeum-sanktuarium
– wzorowanym na XIX-wiecznym modelu Schinkla
(np. National Gallery w Waszyngtonie Johna Rus-
sela Pope’a, 1941) oraz muzeum-składnicy czy też
„magazynu różnorodnych rodzajów eksponatów, od
antropologicznych po naukowe [4] (np. Smithsonian
w Waszyngtonie Jamesa Renwicka Juniora, 1846).
Ten nowszy typ muzeum, mall kulturowy, łączy roz-
maite usługi – od restauracji przez rozległe sklepy po
audytoria i teatry. Zarówno dla muzeów, jak i dla cen-
trów handlowych działalność wiodąca polega na
generowaniu dochodu poprzez stymulację konsump-
cji. Mall stał się zapewne paradygmatycznym bu-
dynkiem, odpowiadającym na potrzeby społeczne
u schyłku wieku XX, w którym rozróżnienie pomiędzy
instytucjami kulturalnymi i ekonomicznymi wyblakło
nie do poznania [5].

W architekturze końca XX wieku muzeum,
prócz funkcji przekazywania wiedzy o sztuce, miało

być miejscem, które dostarcza przyjemności płyną-
cej z obcowania z nią. Architekci wykorzystali tę sy-
tuację projektując muzea, które same w sobie repre-
zentacyjne, stawały się również dziełami sztuki.
Stylistycznie różnorodne budynki muzeów wyrażały
postawę ich autorów wobec architektury i odzwier-
ciedlały artystyczne ambicje zarówno architektów jak
i właścicieli kolekcji. V. M. Lampugnani nazywa je
sejsmografami kultury architektonicznej [6], gdyż
ilustrują jej rozwój, częste zmiany w trendach, kon-
kurencyjnych względem siebie lub biegnących rów-
nolegle.

Ostatnia dekada XX wieku przynosi kolejny wzrost
liczby nowych i rozbudowywanych istniejących mu-
zeów na całym świecie. Czynniki tego wzrostu są
różnorodne. Justin Henderson we wstępie do książ-
ki Museum architecture [7] wskazuje na poczucie du-
my narodowej, powiększające się istniejące kolekcje
narodowe i prywatne, zainteresowanie prywatnych
korporacji rozwijaniem swojej obecności w społe-
czeństwie poprzez inicjowanie i fundację nowych in-
stytucji kulturalnych, zainteresowanie wzrostem tury-
styki, wreszcie dążenie do decentralizacji niektórych
kolekcji (jak np. Nowojorskie Muzeum Guggenhe-
ima rozszerzyło swój zasięg na Hiszpanię, Niemcy,
Włochy). Zaskakująca jest też ich różnorodność,
oprócz tradycyjnych muzeów sztuki, wiele z nich jest
poświęconych historii, nauce, technologii kompute-
rowej, muzyce, rozrywce itd.

J. Tietz zwraca uwagę, że architektura lat 90. róż-
ni się od poprzedniego dziesięciolecia, które nazy-
wa „dekadą kultury świętowania”, refleksyjnością
i odniesieniami do wydarzeń historycznych. Konfron-
tacja z wydarzeniami historycznymi i przywoływa-
nie historycznych postaci i wydarzeń w projektach
pomników, miejsc pamięci i ekspozycji to centralne
tematy minionego dziesięciolecia. Przyczyny takiego
stanu rzeczy są jak zawsze – bardzo złożone. Z pew-
nością ważną rolę w refleksji nad tym, co minęło oraz
nad tym, co nastąpi, odgrywa potrójny przełom, dzie-
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sięcioleci, wieków i tysiącleci. Także niektóre roczni-
ce, np. obchodzona w 1995 roku 50. rocznica zakoń-
czenia II wojny światowej, pozostawiły wyraźny ślad.
Nie jest dziełem przypadku, że niektóre projekty ar-
chitektoniczne zrealizowane w ostatnich latach zasłu-
gują na miano monumentalnych rzeźb. (...) Podobnie
jak architektura nierzadko szuka inspiracji w rzeźbie,
tak współczesna rzeźba często sugeruje liczne od-
niesienia do architektury. Można wręcz odnieść wra-
żenie, że w licznych pracach ostatnich lat zaczynają
się zacierać granice podziału między tymi dwiema
dziedzinami sztuki [8]. Dlatego lata 90. XX wieku na-
zywa on dekadą kultury refleksyjnej [9].

Nowe i rozbudowywane muzea są niezmiennie
architektonicznie najbardziej interesującymi budyn-
kami. Posiadają ogromną siłę oddziaływania, dlate-
go przyciągają najbardziej utalentowanych i nowa-
torskich architektów, którzy pragnienie wyrażenia
swego artystycznego i estetycznego credo, muszą
połączyć ze spełnieniem wielu specjalistycznych
wymogów użytkowych. Muzea jako ośrodki kultury
i centra badań nad sztuką, służą teraz dodatkowo
jako miejsca spotkań kulturalno-społecznych, zaso-
by i środki edukacyjne oraz jako miejsce marketingu
– zawierają strategicznie usytuowane sklepy, restau-
racje lub kawiarnie, często również sale kinowe, sce-
ny teatralne, obiekty multimedialne i inne miejsca
zgromadzeń. Diane Ghirardo, która nazwała ten typ
muzeów handlowymi centrami kultury albo mallami
kulturowymi, wyróżniła także najnowszy typ muzeum
– muzeum jako widowisko, gdzie zwiedzający mają
odczuwać przeżycia artystyczne oglądając samą ar-
chitekturę. Architektura ta ma dostarczać nieskoń-
czenie bogatych i zróżnicowanych doświadczeń te-
atralnych, przestrzennych i estetycznych [10].

Poprzez rozwój funkcjonalny muzeów wzrosła ich
rola w rozwiązywaniu problemów urbanistycznych,
społecznych i ekonomicznych miast. Przykładami są:
Muzeum Fundacji Salomona R. Guggenheima w Bil-
bao, którego budowa stanowiła pierwszy etap zago-

spodarowania dawnej dzielnicy przemysłowej mia-
sta; Carré d’Art w Nîmes, w sercu historycznego mia-
sta w sąsiedztwie znakomicie zachowanej świątyni
rzymskiej – Maison Carré, gdzie integralną częścią
projektu było stworzenie przestrzeni urbanistycznej
łączącej obiekt z centrum miasta, nawiązującej do
historycznej siatki rzymskiej; czy adaptacja zabytko-
wej elektrowni Bankside Power Stadion (arch. sir Giles
Gilbert Scott, 1947–1963) na Galerię Tate Modern
w Londynie – w celu kulturalnego ożywienia jednej
z najstarszych dzielnic – Bankside na południowym
brzegu Tamizy, uważanej za „gorszą”, plebejską
część Londynu.

Stało się to zachętą dla architektów do tworze-
nia obiektów charakterystycznych, które stają się
symbolami i punktami orientacyjnymi w mieście.
Marcin M. Kołakowski pisał o budowaniu muzeów
jako współczesnych katedr – dominujących nad mia-
stem i stających się celem pielgrzymek masowej tu-
rystyki. W laickim społeczeństwie muzea przejęły rolę
kościołów: formalnie mają prawo i obowiązek kon-
trastowania z otoczeniem. A kościoły są jedynym sen-
sem istnienia architektury – jak zażartował pewien
znany architekt – gdyż innym budynkom wystarczy
rzemieślnik [11].

Odbywająca się na początku bieżącego stulecia
w wielu miastach Europy, Ameryki i Azji Wielka Mię-
dzynarodowa Wystawa pt. „Museums for a New
Millenium: Concepts, Projects, Buildings” [12] pre-
zentowała dwadzieścia pięć, wybranych jako najważ-
niejsze, projektów muzeów sztuki ostatniego dzie-
sięciolecia XX w. Wszystkie przedstawione obiekty
są kluczowymi dziełami renomowanych architektów.
Choć wskazują różne nurty architektoniczne, trendy
oraz wymagania kulturowe, są doskonałymi przykła-
dami architektury wpisanej w otaczający krajobraz
miejski oraz tworzą miejsca o szczególnych walo-
rach estetycznych i prestiżowych.  Przyczyniając się
do porządkowania i waloryzacji danej przestrzeni
stają się symbolem miejsca lub nawet całego miasta.
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Muzeum Guggenheima w Bilbao, o bogatym pro-
gramie kulturalnym, stało się symbolem miasta i ce-
lem pielgrzymek turystycznych. W wyniku konkursu
wybrany został projekt F. O. Gehry’ego ze względu
na ekspresję i najlepsze zintegrowanie ze strukturą
miasta. Muzeum porównywane jest do ogromnej
dekonstruktywistycznej rzeźby, o bogatej artykulacji
rozbitych na części brył. Budynek uwzględnia rodzaj,
rozmiar i skalę najbliższego otoczenia – otaczają-
cej zabudowy, rzeki (jako historycznej drogi wodnej)
oraz mostu drogowego, z którym łączy się kompo-
zycyjnie i komunikacyjnie. Jego symbolika odbiera-
na jest jako połyskujący kwiat (w nocy świecący wła-
snym światłem) oraz „statek-widmo” rozpływający się
w krajobrazie rzeki.

Twórczość Daniela Libeskinda jest przykładem
głęboko emocjonalnej i intelektualnej architektury
dekonstruktywistycznej. Muzeum Żydowskie w Berli-
nie to budowla na planie zygzaku, o nieregularnej
formie i zachwianych proporcjach. Zasadą projektu
jest dialog pomiędzy dwiema podwójnymi liniami:
prostą, złożoną z wielu odcinków, która jest kręgo-
słupem budynku oraz wijącą się, zygzakowatą, która
wyznacza wielokątną formę [13]. Architektura oddzia-
łuje na zmysły i uczucia. Wszechstronnie symbolicz-
ny budynek odtwarza historię niemiecko-żydowską
i tragiczną historię narodu żydowskiego. Zygzako-
wata bryła budynku przypomina błyskawicę, która
reprezentuje nagłą iluminację lub destrukcję, kształt
kątów przecinających się osi przypomina gwiazdę
Dawida, (zniszczoną, podobnie jak Berlin po II Woj-
nie Światowej). Nacięcia w postaci nieregularnych
otworów okiennych, naśladują blizny i szramy na cie-
le, pozostałe po zadanych ranach. Każde z okien
wyciętych w cynkowej elewacji to symboliczny po-
most łączący muzeum z miejscami zamieszkiwanymi
kiedyś przez społeczność żydowską. Mimo że pro-
jekty Libeskinda składają się tylko z linii, tworzą pełną
wyrazu architekturę. I chociaż niewtajemniczonym
skomplikowane odniesienia do konkretnych wydarzeń

mogą wydać się niejasne, prace architekta mają tak
wielka siłę, że pozwalają bez trudu zrozumieć prze-
słanie zawarte w projekcie [14].

Do tego nurtu należy też projekt Zahy Hadid.
W Centrum Sztuki Współczesnej w Cincinnati, zloka-
lizowany w zwartej, wysokiej zabudowie śródmieścia
– lokalizacja narożna na niewielkiej powierzchni, na
rogu ulic – zaproponowała ona ideę urbanistyczne-
go dywanu – zrealizowaną jako zakręcający do góry
chodnik „naciągnięty” na budynek i wznoszący się
jako jego tylna ściana – prowadząc wzrok od ze-
wnątrz do wnętrza budynku. Wprowadza on ciągłość
między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Jest
realizacją wizji muzeum antyelitarnego, podobnie jak
jego wejście – rodzaj frontowego, cofniętego pod-
cieniem, przeszklonego wejścia do sklepu. Prze-
strzeń wewnętrzną organizują dynamiczne układy
ruchomych schodów i chodników, które prowadzą
od wejścia przez foyer i dalej poprzez ekspozycję.
Ten układ przestrzenny nazwany przez Hadid dy-
wanem miejskim, złożony z pofałdowanych i lśnią-
cych płaszczyzn, jest otwarty i spełnia rolę widoko-
wej promenady wewnątrz obiektu, daje możliwość
wglądu w poszczególne galerie o różnych wielko-
ściach i kształcie, które, dla kontrastu, są jakby wy-
cięte z kamiennych bloków i „pływają” w przestrze-
ni foyer.

Architektura transparentna jest prezentowana
w eterycznej i wytwornej w charakterze architekturze
Jeana Nouvela. Cechą jego twórczości jest łączenie
wymagań kontekstualnych ze skrajnie nowoczesnym
podejściem do koncepcji architektonicznej. W filigra-
nowym (mimo dużej skali) budynku galerii Fundacji
Cartier w Paryżu stosuje on efekt zanikania archi-
tektury – przy pewnym oświetleniu i pod pewnym
kątem wydaje się ona ledwie widoczna. Prawie prze-
zroczysty budynek wznosi się za sekwencją przej-
rzystych ekranów, które dezorientują nasz pogląd,
gdzie budynek się zaczyna a gdzie kończy. Muzeum
porównywane jest do „niby-terrarium” (ogródek
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w szkle). Wolnostojąca ściana z czystego przejrzy-
stego szkła symbolizuje okno wystawowe (witrynę),
w sztucznie odtworzonym naturalnym krajobrazie,
którego wymiary pozostają niejasne [15].

Budynkiem, który by nie konkurować z zabytko-
wym otoczeniem, również przyjmuje formę dyskretną
i ulotną jest Carreé d’Art w Nîmes Sir Normana Fo-
stera zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
antycznej świątyni.

Kunsthaus w Bregencji (Austria) Petera Zumtho-
ra, określany jest jako manifest minimalizmu, to de-
monstracja prostoty formy i racjonalnego technicz-
nego rozwiązania, zrealizowana w sposób poetycki
i zmysłowy. Forma i konstrukcja budynku zostały za-
projektowane tak, aby spełniać wymagania koncep-
cji naturalnego oświetlenia galerii. Muzeum Zumtho-
ra jest półprzejrzystym sześcianem, który „łapie”
światło całą swoją powierzchnią zewnętrzną i równo-
miernie filtruje poprzez wielokrotne wzajemne odbi-
cia od stropów i ścian. Budynek, który robi wrażenie
zamglonej niematerialnej zjawy, porównywany jest
do wielkiej kostki lodu stojącej nad brzegiem jeziora,
czy „wieży światła”.

Muzeum Sztuki Milwaukee (autor: Santiago
Calatrava) powstało w wyniku rozbudowy i integracji
istniejącego kompleksu muzealnego – War Memo-
rial Museum i Lincoln Memorial Driver, malowniczo
położonego nad brzegiem i na tle jeziora Michigan.

Rozbudowa obejmuje nowy projekt wejścia i pawilo-
nu ekspozycyjnego oraz reorganizację i unifikację
kompleksu muzealnego. Dominującym elementem
kompozycji jest monumentalne wejście – wsporniko-
wa konstrukcja, rozwiązana wertykalnie w stosunku
do pawilonu wystawowego, o ruchomej strukturze
dachu, która tworzy niezwykłą rzeźbę urbanistyczną.
Potężny Burke Brise Soleil – poruszające się urzą-
dzenie zacieniające w kształcie skrzydeł [16], jest
najbardziej rzucającym się w oczy elementem struk-
tury muzeum i jego symbolem – wyraźnie nawiązuje
do „Shadow Machine” (kinetycznej rzeźby architekta
zaprojektowanej dla ekspozycji w MOMA  w Nowym
Yorku w 1992 r. [17]). Otwarta kinetyczna struktura
jest znakiem na tle jeziora informującym, że muzeum
jest otwarte dla publiczności.

To tylko niektóre przykłady symboli i miejsc
w przestrzeni współczesnych miast, które powstały
jako nowe, spektakularne rozwiązania w dziedzinie
współczesnej architektury muzeów. Są one w dużej
mierze efektem artystycznych i formalnych poszuki-
wań oraz eksperymentów ich autorów, którzy starają
się sprostać najważniejszemu wyzwaniu, które sta-
wiane jest budynkom tego typu – kulturotwórczej,
reprezentacyjnej i symbolicznej roli muzeum w prze-
strzeni miasta. W rozwiązaniach architektonicznych
budynków promowane są zastosowania najnowszych
technologii i rozwiązań proekologicznych.
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Piotr Setkowicz*

ZMIERZCH  KONTEKSTU  CZY  SCHYŁEK  DZIEŁA?

THE  TWILIGHT  OF  CONTEXT  OR  THE  DEMISE  OF  ARCHITECTURE
AS  A  WORK  OF  ART

Ponowoczesną architekturą XXI wieku wciąż rządzi narzucony w erze modernizmu ideologiczny schemat
walki „starego” z „nowym”, w którym racja stać musi z założenia po stronie „nowego”. Subiektywny pogląd
o potrzebie permanentnej rewolucji w architekturze jest jednak konsekwentnie przedstawiany jako nieodpar-
ta konieczność, warunkowana postępem cywilizacyjnym. Efemeryczne dzieła (?) architektury nadal często
ignorują lub niszczą historyczny kontekst – lecz bez niego ich krótkotrwały sukces okazuje się niemożliwy.

Słowa kluczowe: modernizm, ponowoczesność, dzieło architektury, kontekst

The postmodern architecture of the 21st century continues to be governed by the ideological pattern of the
struggle between the „old” and the „new”, imposed in the era of modernity, in which by principle, it is the
”new” that has to be always right. The subjective view concerning the need for a permanent revolution in
architecture is however consistently presented as an irresistible necessity, conditioned by progress. The
ephemeral works of architecture still continue to ignore or destroy the historical context – though without it,
their short-lived success turns out to be impossible.

Key words: modernism, post-modernity, work of architecture, context

Mój rozum i me serce zaczynają wątpić
w tę cnotliwą Republikę, której plan

sobie naszkicowałem.
Maksymilian Robespierre 8-go termidora 1794,

na dwa dni przed zgilotynowaniem.

Dziś o wiele trudniej jest szokować
pięknem niż brzydotą.

Igor Mitoraj

Wstęp
Wielka Rewolucja Francuska jest podobno jedy-

nym spośród tak gwałtownych i znaczących prze-
wrotów w nowszej historii ludzkości – za który nikt
nie przeprosił. Wszystkie inne, z Rewolucją Paź-
dziernikową na czele, doczekały się całkowitego lub
częściowego potępienia swoich skutków, a przynaj-
mniej jakiejś formy ekspiacji za brutalne metody, któ-
rymi wdrażano przemiany. Tylko Francuzom, pomi-

* Setkowicz Piotr, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby.
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mo miażdżącej i zasadnej krytyki, udało się przez
z górą dwa stulecia utrzymać, umocnić i upowszech-
nić niemal nieskazitelny obraz Révolution francaise.
Dziś, bez dyskusji, gotowi jesteśmy zaakceptować
nie tylko ponadczasowe ideały, lecz również tezę gło-
szącą brak „ewolucyjnej” alternatywy dla jej gwał-
townego przebiegu, uwarunkowanego jakoby dzie-
jową koniecznością.

Czy casus Rewolucji Francuskiej rzeczywiście nie
znajduje analogii?

Przykładem co najmniej równie konsekwentnego
i skutecznego kreowania pozytywnego image«u po-
zostają bez wątpienia Modern Movements, które
ukształtowały architekturę XX wieku oraz ich pono-
woczesne pochodne.

Dariusz Kozłowski akcentuje głównie różnice
pomiędzy zeszłowiecznym ruchem nowoczesnym
a współczesnymi skrajnie dionizyjskimi prądami,
ciążącymi ku dekompozycji formy i znaczeń oraz bu-
dowanymi (...) w negacji apollińskich jednak kształ-
tów architektury tradycyjnie modernistycznej.

Ale czy odmienności przeważają nad podobień-
stwami? Czy modernistyczny ład faktycznie dążył do
apollińskiej pogodnej harmonii? Czy ponowoczesna
architektura, dzieląca z dionizjami pociąg do niebez-
pieczeństwa i szaleństwa, potrafi być po dionizyjsku
radosna?

Trzy apollińskie maksymy uwiecznione na ścia-
nach świątyni w Delfach: Najpiękniejsze jest to co
najwłaściwsze, Przestrzegaj granicy i Nic zanadto
znalazły odzwierciedlenie w modernistycznej retory-
ce, lecz praktyką ruchu nowoczesnego i ponowo-
czesnego wydaje się rządzić zgodne zaprzeczenie
czwartej sentencji: Miej w nienawiści hybris (pychę)
(U. Eco).

Modernistyczny przełom w sztukach autonomicz-
nych, jak malarstwo czy grafika, cechowała sponta-
niczność i nieskrywany lub źle maskowany subiekty-

wizm. Przemiany cywilizacyjne, a zwłaszcza kulturo-
we, których tempo i rozmiary wyolbrzymiano, były
co najwyżej wygodnym pretekstem do przełamania
wszystkich tabu i tradycji w sztuce zachodu. Jestem
futurystą, ponieważ nadmierny szacunek dla „chlub-
nej przeszłości” (…) upokarza duszę, hamuje inspi-
rację i w efekcie czyni ludzi, którzy w porę nie zare-
agują, jałowymi, głosił w 1913 r. Giovanni Papini.

Kondycja współczesnej sztuki, dla jednych mar-
twej, dla innych ostatecznie wolnej, a najczęściej roz-
paczliwie wyobcowanej albo beznadziejnie uwikła-
nej w komercję, jest rezultatem wyborów – wolnych,
choć rzadko świadomych odległych konsekwencji.

Natomiast rewolucja modernistyczna w archi-
tekturze była i jest z żelazną konsekwencją przed-
stawiana jako obiektywna konieczność, wynikająca
wprost z przesłanek cywilizacyjnych, społecznych
i kulturowych. Ponadto, za bezdyskusyjną uznano
nie tylko potrzebę zastąpienia ewolucji rewolucją, lecz
co ważniejsze – obrany kierunek rewolucyjnych prze-
mian. Ruch Nowoczesny miał być wyborem szcze-
rości i prawdy w architekturze.

Tony Garnier, Antonio Sant´Elia czy Le Corbu-
sier podawali się za wyrazicieli jedynej prawdy stali,
betonu i szkła – z których można (było) budować
inaczej. Sigfried Giedion, Nicolaus Pevsner, Reyner
Banham i wielu teoretyków architektury, nawet scep-
tyczni jak Leonardo Benevolo, Charles Jencks czy
Philip Jodidio albo Rem Koolhaas, skutecznie ugrun-
towali pogląd głoszący, że za kształt i patologie
współczesnego miasta nie odpowiadają opresyj-
ne ideologie i urbanistyczne utopie, lecz raczej nie-
uchronne, bezosobowe procesy postępu – industria-
lizacja, motoryzacja, pęd wysokościowy…, a współ-
cześnie globalizacja i digitalizacja architektury.
Ideologiczny projekt zniszczenia postrenesansowej
architektury, która wbrew opiniom modernistów,
w znacznej mierze sprostała wyzwaniom wieku pary
i elektryczności, dzięki swoim zadziwiającym zdol-
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nościom adaptacyjnym, do dzisiaj uchodzi za dzie-
jową koniecność (P. Setkowicz).

Prosty zabieg podstawienia ideologii w miejsce
prawdy, dawno zdemaskowany w przypadku tota-
litarnych systemów społecznych, okazał się para-
doksalnie niezniszczalną tarczą, chroniącą Ruch
Nowoczesny przed ostrzem krytyki. Gdy widzimy
przestrzenie w nastrojach zimnych i sterylnych, okre-
ślanych niekiedy jako charme discret de la morgue
municipale, gdy czytamy o architekturze z surowego
betonu, stali i szkła, iż jest ona produktem chłodnego
racjonalizmu, nie zapominajmy, że jest w niej tyleż
racjonalizmu co w procesji biczowników, pisze Ja-
cek Cybis.

Pomimo przedwczesnego ogłoszenia śmierci mo-
dernizmu, burzliwej lecz zapomnianej przygody post-
modernizmu i przemiany cywilizacji przemysłowej
w informacyjną – powyższe stwierdzenie w wieku XXI
nadal brzmi groteskowo lub bluźnierczo.

Niedocenianą „zdobyczą” ubiegłego stulecia i je-
go dziedzictwem, na którym bazują bezwzględne
poczynania współczesnych architektów, jest wytwo-
rzenie u szerokich rzesz odbiorców postawy bezre-
fleksyjnej akceptacji. Współczesny człowiek gotów
jest podświadomie założyć, że najbardziej absurdal-
ne „dzieło” architektury takie właśnie być powinno,
a nawet, że takie być musi – skoro jego forma dała
się wymodelować cyfrowo i okazała się możliwa do
zrealizowania. Upowszechnieniu bezkrytycznych po-
staw sprzyjają reguły politycznej  poprawności, ota-
czające „ochroną” dziedziny współczesnej sztuki
i architektury awangardowej. Obawa przed napięt-
nowaniem mianem wstecznika lub wroga twórczej
wolności skutecznie temperuje polemiczny zapał,
a twórcy skłonni są mylić bierność i rezygnację od-
biorców z entuzjazmem.

Rzekoma powszechna internalizacja dorobku XX
wiecznych awangard, a tym  bardziej współczesnych

dokonań na polu sztuki i architektury jest tylko kon-
sekwentnie budowaną iluzją.

Jednak to złudzenie, przyjęcia przez ogół za wła-
sne skrajnych poglądów i postaw, legitymizuje real-
ne coraz bardziej bezkompromisowe poczynania.
Z górą stuletnia „tradycja” niszczenia, ignorowania
lub instrumentalnego  traktowania historycznych ukła-
dów urbanistycznych, przeżywa rozkwit w XXI wieku
– mieniącym się stuleciem zrównoważonego rozwoju.

Swoistym przejawem „dziejowej sprawiedliwości”
jest jedynie fakt równie brutalnego traktowania nie-
gdysiejszych sztandarowych dzieł ojców Ruchu No-
woczesnego, które niepostrzeżenie obróciły się
w anonimowe składowe pogardzanego kontekstu.
Teoretyczne, niewinne „gry w miasto” spod znaku
Planu Voisin dla Paryża, nie pozostają bez związku
z faktem wyburzenia w Pekinie 300 000 (!) domów,
w tym całych XV i XVII wiecznych kwartałów zabudo-
wy, i wygnaniem 1 500 000 ludzi. Twórcy powsta-
łych na gruzach kosztownych dzieł uświetniających
olimpiadę: Albert Speer junior (z kompleksem Planu
Germania), Jacques Herzog, Pierre de Meuron, Rem
Koolhaas… także nie poczuwają się do odpowiedzial-
ności za tragedię (A. Zechenter). Niepostrzeżenie dla
nas samych, nauczyliśmy się nie rachować ofiar skła-
danych na ołtarzu postępu.

Jednocześnie deprecjonowany kontekst historycz-
ny bardziej niż kiedykolwiek przedtem, okazuje się
niezbędny, potwierdzając starą prawdę, że nie ist-
nieje architektura, a jedynie przestrzeń architektonicz-
na. Miasto, któremu dziś odmawiamy wszelkiej urody
jest kontekstem powstających dzieł współczesnej ar-
chitektury. Dzieł, bo to o czym mówimy jest sygnowa-
ne najlepszymi architektonicznymi nazwiskami, więc
są to dzieła niejako „z urzędu”, pisze Sławomir Gzell.

Bo czym, tak naprawdę, byłby Przyjazny (?) Obcy
– Kunsthaus architektów Petera Cooka i Colina Four-
niera, bez magii rewitalizowanego Grazu, albo nowa
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biblioteka narodowa (tzw. Zielone Plwociny) , autor-
stwa zespołu Future Systems, bez praskich Hrad-
czan? Czym byłyby dom handlowy Haas Hansa Hol-
leina, bez odbijającej się w nim wiedeńskiej katedry
św. Stefana i centrum municypalne Stadthaus w Ulm
Richarda Meiera, bez katedry Ulmer Münster?

Słowem – czym byłyby sygnalizowane w tezach
konferencji „współczesne katedry” – bez katedr praw-
dziwych?

Trwale przerosnąć kontekst udaje się naprawdę
nielicznym dziełom awangardy, jak Notre Dame du
Haut w Ronchamp, czy (być może) muzeum Gug-
genheima w Bilbao…

Współczesna droga na efemeryczny Parnas ar-
chitektury często bywa wynikiem „szczęśliwego nie-
porozumienia” – jak w przypadku polskiego pawilo-
nu wystawowego w Nagoi z roku 2005. Odwiedzający
Expo prezes Toyoty uznał wówczas czarne plamy,
będące efektem zagrzybienia niezabezpieczonych
wiklinowych elewacji za efekt zamierzony, piękny
i doskonale wyrażający ideę zrównoważonego roz-
woju towarzyszącą wystawie  światowej. Opinia ta
wybawiła autorów projektu, od których domagano
się wcześniej poprawienia fuszerki, z nie lada kłopo-
tu – ugruntowując sukces. Wystarczyło jedynie nie
zaprzeczać zdaniu prominentnego japończyka.

Zapewne niewielu ponowoczesnych twórców go-
towych jest, jak Krzysztof Ingarden, ujawnić kulisy
powodzenia, czyniąc z nich autoironiczną anegdotę.

Podsumowanie
Wzniesiemy świątynię tak wielką i wspaniałą, by

potomni myśleli, żeśmy wszyscy powariowali – zapi-
sano w akcie erekcyjnym katedry w Sewilli.

Tę odważną deklarację można by z pozoru przy-
pisać współczesnej, bezkompromisowej awangar-

dzie. Jednak zapatrywania średniowiecznych ka-
noników na wielkość, wspaniałość i szaleństwo, dia-
metralnie różniły się od dzisiejszych, nie mówiąc już
o roli przypisywanej upływającemu czasowi.

Wszystko ma, a przynajmniej może mieć lub po-
winno starać się mieć swoje pięć minut, a może na-
wet pięć dni piękna na drodze do pojemnika na od-
pady – konstatuje Zygmunt Bauman, analizując
kąśliwy raport na temat stanu sztuki w ponowocze-
snym świecie autorstwa Yves«a Michaud.

Oto smutne przeznaczenie i miara wielkości licz-
nych „dzieł”, których autorzy skrycie nienawidzą
miejskiego kontekstu, ponieważ tworzą go budow-
le obdarzone przywilejem pozytywnej weryfika-
cji przez upływający czas. Twierdzenie Baumana
bezlitośnie obnaża realny zakres twórczej wolno-
ści i ukazuje prawdziwą naturę pluralistycznych
rzekomo poszukiwań nowej awangardy, których
wspólnym mianownikiem okazuje się ich nieusu-
walna „doraźność”.

Nie dajmy się zwieść jednemu z największych
kłamstw współczesności, każącemu wierzyć, że po-
stępująca lawinowo, od z górą stulecia, dehumani-
zacja sztuki i architektury, wynika wprost z obiektyw-
nych uwarunkowań narzucanych przez cywilizacyjny
postęp. Ponury obraz współczesnego miasta to w
znacznej mierze wynik podjętych wyborów – niegdyś
ideologicznych i cieszących się politycznym wspar-
ciem, a dziś najczęściej czysto koniunkturalnych spod
znaku wszechobecnej komercji – których ogół tak
naprawdę nie podzielał i nie podziela.

Jeśli nie wyrzekniemy się umiejętnie zaszczepio-
nej wiary w zasadność zeszłowiecznych rewolucji w
architekturze i konieczność obecnych oraz przyszłych
– po porządku urbanistycznym rzeczywiście pozo-
stanie nam tylko nostalgia, którą ojciec Leon Knabit
nazywa perwersją przyszłości.
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WTOPIONE,  ROZTOPIONE,  PRZETWORZONE,  ZDEFORMOWA-
NE  I  ROZMAZANE  ŚWIATŁEM  DZIEŁO  ARCHITEKTONICZNE
W  PRZESTRZENI  MIASTA

SUNK  IN,  MELTED,  PROCESSED,  DEFORMED  AND  HAZY  IN LIGHT
ARCHITECTURE  IN  THE  URBAN  AREAS

Czym jest dzieło architektoniczne? Czym jest miasto? Czym jest relacja dzieło-miasto? Są to trudne pytania
dla których odpowiedzią prawie niemożliwa jest  ich definicja. A jednak są to elementy gry w miasto, w któ-
rym realizuje się życie, ambicje zawodowe, marzenia.

Słowa kluczowe: wtopione, dzieło, osobliwość, kontekst, koloryt

What is a city? What is an architectonic work? What is the relationship of the work of architecture and the
city? These are difficult questions and the answer to them  is their almost impossible definition. However,
these are elements of the city game in which life, professional ambitions and dreams are realized.

Keywords: blended, work, peculiarity, context, colouring

Wstęp
By zobaczyć, i rozszyfrować rolę, miejsce i zna-

czenie dzieła architektonicznego w przestrzeni mia-
sta można – parafrazując słowa znanej piosenki –
wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do tyle że
tramwaju byle  jakiego. Może nawet nie trzeba wy-
biegać z domu – intuicyjnie wiadomo. Problemy za-
czynają się przy próbie werbalizacji spostrzeżeń.
Na pierwszy rzut oka dzieło wydaje się być czymś
bardzo jednorodnym, statycznym i niepodzielnym.
Cechy wyjątkowo wyróżniającego się – udaną złożo-
nością wielu różnorodnych i niemożliwych do sepa-

racji czynników – „kompozytu” ujawnia dopiero przy
bliższym poznaniu. Okazuje się, iż zmienna jest rów-
nież jego postać. Jak dyspersja rozszczepia światło
w barwną tęczę, tak architektura miasta czasem roz-
mywa się na kształt nieokreślonej, barwnej plamy bez
wyraźnych granic. Gdzieś w tej plamie dzieło po pro-
stu ginie, wtapiając się w masę innych obiektów. Efekt
ten to wynik specyfiki percepcji światła w ruchu przez
ludzkie oko [1]. Jest to niezamierzone swoiste „oszu-
kiwanie” wzroku, trompe’oeil. Rządzi nim raczej przy-
padek, a nie świadoma decyzja artysty. Dzieło za-
tem ma konsystencję ciała stałego z w pełni czytelną

* Skalski Jan, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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kompozycją, rytmiczną artykulacją, kolorem, fakturą,
tektoniką i detalem, gdy jest widziane „w świetle
dziennym”, ale też w pewnych okolicznościach roz-
mywa się w nieokreślonym „świetlnym pomieszaniu”
[2, 3]. Tak można podejść do problemu w aspekcie
wizualnym, ale w pełni dzieła i jego roli w tkance
miasta scharakteryzować w ten sposób nie można.
Paradoksalnie dzieło może „znikać” również w inny
sposób – za kotarą multimediów [4] . To już jest na-
prawdę nowa  jakość, co ciekawe zaistniała prawie
bez udziału architekta (sic!) [5] . Film i obraz wsparte
dźwiękiem –  opuściwszy wnętrza galerii – rozpoczę-
ły bezpardonową walkę również z dziełem. Integru-
jąc się z nim, zamieniają go ledwie w podparcie dla
gigantycznych ekranów LED, same stając się wiel-
kim obrazem. Topologicznie zdeformowana architek-
tura takiemu nałożeniu ruchomego lub statycznego
obrazu czasem wręcz sprzyja [6]. Być może nawet
założona autodeformacja – np: samoprzekształcają-
ce się obiekty NOL [7] – nie unikną roli mega punktu
informacji świetlnej. Tendencja ta postępuje bardzo
szybko (na „falach światła” [8] ), wydaje się nie-
odwracalnąa a „udział” multi- i hipermediów – po-
dobnie jak przemian kulturowych, obyczajowych i po-
stępu technicznego – we współkształtowaniu, zwłasz-
cza wyjątkowych dzieł jest coraz oczywistszy. Jej
początki sięgają drugiej połowy XX wieku [9]. Wów-
czas to – nie bez oporów – początkowo statyczny,
a następnie ruchomy napis i obraz rozpoczęły „pod-
bój” fasad. Dziś niejedno dzieło zlokalizowane
w newralgicznych punktach miast to „świecący wo-
lumen” – trudna do nazwania objętość 3d, emitująca
światło, nie poddająca się żadnym kryteriom piękna
ustalonym na odziedziczonych z przeszłości kano-
nach [10]. Ta niezwykła osobliwość – znak czasu-
często arbitralnie wpisywana (wtłaczana?) w tkankę
miasta może prowokować do niepokoju i sprzeciwu
[11] .  Z natury nie pasuje do żadnego kontekstu. Po
prostu „ląduje” tam, gdzie: a. dało się „zmiażdżyć”
to, co było poprzednio, b. jest to miejsce atrakcyjne

z punktu widzenia komercji [12]. Co ciekawe, ten
skomplikowany trójwymiarowy splot różnych aspek-
tów otrzymał nazwę: współczesna wersja gesamtkun-
stwerk [13].

Rzecz jasna nie wszystkie dzieła przeszłości „roz-
myły się” lub skryły za multimedialną „nadpowierzch-
nią” (hypersurface) [14]. Wiele zachowało dawną
„twarz”, miejsce i znaczenie [15].  Często – nawet po
całkowitych zniszczeniach – otrzymały drugą szansę
[16], i świetnie „po reanimacji” wywiązują się ze swo-
jej roli. Są świadectwem ciągłości historycznej pań-
stwa, współtworzą genius loci a tym ultranowocze-
sność architektoniczna pochwalić się nie może. Te
trzy (!) światy (przeszłość – dzień dzisiejszy – przy-
szłość) teoretycznie powinny się dopełniać. W prak-
tyce jednak to trudna miłość.

Być może dopiero na tak sformułowanym tle
można pokusić się o bliższe, już nawet nie zdefi-
niowanie, ale tylko określenie roli, znaczenia i miej-
sca dzieła w mieście. Wokół tej problematyki naro-
sło wiele wątpliwości i nieporozumień. Różnie były
i są podejścia do tematu. Można badać „punkt star-
towy” żywota dzieła: relację pomiędzy podejściem
inwestora, wiedzą – teorią – talentem projektanta
a realiami realizacji w kontekście obowiązującej idei
rozwoju miasta. Można zapytać o jego, jeśli są,
granice. Niestety, wobec „niekontrolowanych” po-
czynań awangardy wyznaczenie granic, w których
coś jest dziełem architektury, a poza nie dla efek-
tów niektórych eksperymentów twórczych okazuje
się to właściwie niemożliwe. Jeśli za architekturę
uważane już są obiekty kształtem odpowiadające
falom elektromagnetycznych przepływów ponad
granicami państw i kontynentów – co praktyko-
wane jest już w niektórych szkołach architekto-
nicznych – to jaka i gdzie jest granica dla dzieła
i nie-dzieła [17]? Owa „niepokorna” awangarda
architektoniczna – wymownie nazwana young
blood – ciągle napędzając wir przemian – przy
współudziale rewolucji it i postępu technicznego –
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wyrzuca (a może nawet już wyrzuciła?) „architek-
turę poza architekturę” (sic!).

Sztuka, a w obrębie jej dyscyplin architektura,
znalazła się na przełomie stuleci w punkcie zwrot-
nym. Przyczyniły się do tego nowe audiowizualne
środki wyrazu wykorzystane w spektakularnych dzia-
łaniach: video i new media art [18], również w prze-
strzeni miasta. Ocena piękna dzieła – jako świetlne-
go mega – boxu informacji reklamowej, w tej sytuacji,
został zawieszony.

Estetyka i etyka – odziedziczona z przeszłości –
ustępują Inwestorowi i Modzie. A jako że Inwestor
rządzi procesem inwestycyjnym, a Moda Inwestorem,
to architektura jest taka „jak widać”. Paradoksalnie,
w tej sytuacji, ani zła ani dobra. Nie znaczy to, że
wszystkiemu winna jest Moda. Jest jeszcze Myśl.
Autor tego artykułu uważa ją za najbardziej pierwot-
ne tworzywo architektury. Jest to prawdopodobnie
spostrzeżenie kontrowersyjne, arbitralne i z tych co
to nie znoszą sprzeciwu, ale od pomyślenia zwykle
się zaczyna. Zatem skoro dzieło jest „jak widać” to
może coś z myślą nie tak? Myśl przed presją Mody
i Inwestora powinna się obronić.

Jak light pollution [19] szkodzić może zdrowiu
mieszkańców całego miasta, tak również dzieło nie-
udane a wyeksponowane potrafi skutecznie znisz-
czyć ład przestrzenny. Patrząc na dokonania szale-
nie  pewnych siebie i łasych na próżną sławę oraz
pieniądze twórców – zresztą różnych dziedzin sztuki
– można odnieść wrażenie jakby Bóg jeszcze nie
podał idei, nie podpowiedział kierunków i celu. Jesz-
cze jest Chaos. Rodzi on niepewność, dokąd aktu-
alnie realizowane eksperymenty twórcze prowa-
dzą [20].

Wsparcie cad/cam, projektowania dało wolności
twórczej mocny bodziec ku oderwaniu się od „bala-
stu” przeszłości. Byle szybko, byle tanio, byle mobil-
nie, bo tak jest nowocześnie. Nie jest to zjawisko ani
nowe, ani tak całkiem pozbawione pozytywów – za-
pobiega twórczemu skostnieniu. Jednak z drugiej

strony, tuż-tuż za sloganami o nowoczesności, po-
dąża zwykle stare znajome hasło – zbudujemy SAMI
NOWY LEPSZY ŚWIAT, a co niektóre nowo zrealizo-
wane dzieła są tego implikacją. Pewnie znów się nie
uda, ale stracony czas i ludzką tragedię będzie trze-
ba opłakiwać latami [21], a dzieła – materialne świa-
dectwa szaleństwa – pozostaną.

Idea
Z definicji [22] idea – jako myśl przewodnia wyty-

czająca cel i kierunek działania – uzasadnia potrze-
bę takich działań (z wyobraźnią!) w kształtowaniu
przestrzeni miasta, które preferowałyby jedność
w różnorodności. Dyskusyjna jest rola przypadku. Być
może istnieje przypadek „kontrolowany”?. Wartość
pewnych dzieł – czy pojawiły się przypadkowo czy
nie – zweryfikuje dopiero dystans czasowy dzielący
datę ich powstania i oceny [23]. Nigdzie lepiej zasa-
da jedności w różnorodności nie sprawdza się lepiej
jak w mieście [24]. Dzieło architektoniczne jest za-
sadniczym elementem dobrze współtworzącym ową
jedność, przy założeniu, iż o jego kształcie i lokaliza-
cji decyduje mądra idea przewodnia całości. Nieste-
ty często o roli idei chciałoby się powiedzieć, by
w ogóle była [25]. Historia miasta Priene potwierdza
istnienie myśli w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.
Świątynię, kwartały mieszkalne, agorę, pałac, ratusz,
sąd, teatr, park, stadion, sytuowano z wyobraźnią,
w sposób przemyślany tam, gdzie najlepiej mogły
służyć ogółowi. Mądra idea ukrywa dzieła słabe eks-
ponując wartościowe – dumę miasta – choć czasem
„osamotnioną” w masie trzymającego się razem ar-
chitektonicznego pospólstwa. Stąd często będącą
pastwą ironii.

Czy dzieło „rozpocznie” kształtowanie nowej prze-
strzeni miejskiej, też zależy od idei całości. To idea
podporządkowuje dzieła kontekstowi urbanistyczno-
architektonicznemu. Wbrew słownym deklaracjom,
ich twórcy nie są zainteresowani tym, co będzie się
działo dalej. Mądra idea rozwoju i przekształcania
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miasta na szczęście potrafi stopić architektoniczno-
-urbanistyczne popisy w paradoksalnie coś ciekawe-
go a czasem wręcz intrygującego [26].

Każda kolejna generacja stara się pozostawić po
sobie materialne świadectwo swojej epoki. Coś ade-
kwatnego do poziomu rozwoju kulturowego zasob-
ności portfela i talentu. Bywa tak, że tym dziełem
flagowym generacji i z nią kojarzonym staje się zwy-
kły, artystycznie nijaki obiekt, który sławę zawdzię-
cza jedynie użytkownikom [27].

Wybitne dzieło współtworzy koloryt miasta i jest
pod tym względem elementem najważniejszym.
Dzieło to również płaszczyzna fenomenu relacji mię-
dzyludzkich. Futuryści już sto lat temu prorokowali
taki jego obraz i rolę, a przecież miasto i dzieło oglą-
dane „z szybkości” też „ma prawo” być postrzega-
nym nadal jako miasto i dzieło.

Jeśli brak idei, wówczas korygowanie architektu-
ry nowo wznoszonych dzieł ku genius loci staje się
nieudolne, stanowiąc jedno z największych zagro-
żeń dla nich samych i dla miasta.

Jeżeli rozumieć Kontekst jako część szeroko ro-
zumianego stanu istniejącego potrzebnego dla do-
kładnego rozumienia dzieła o które chodzi [28], to
odwieczna tęsknota za dziełem nietuzinkowym, wy-
bitnym, niepowtarzalnym, na miarę czasu i aspiracji
pokolenia, pozostanie niespełniona. Bo niby jak. Był,
jest, będzie projektant  którego dzieło uwzględni
wszystkie wymagania kontekstu i zyska powszechną
akceptację?  Pozostałe po przodkach enklawy „miej-
skości”, są niestety w tej sytuacji poważnie zagrożo-
ne. Dzieło architektury, nawet gdy zyskało już statut
znaku  i symbolu miejsca, do tych wymagań jedynie
się zbliża ale ideału nie osiągnie nigdy [29]. Kon-
tekst jest dla projektanta wyzwaniem. Wymaga wy-
kazania się umiejętnością artystycznej reakcji na tak

lub nie do genius loci. Wobec kontekstu nie można
być obojętnym. Nie można go przekreślić. Ostrzeże-
nie Nihil novi sub solei kierowane jest od wieków i do
każdego pokolenia. Jaka zatem jest rola kontekstu?
„Wychowuje” projektantów nowo powstających dzieł.
Odwraca uwagę od mankamentów nowego sąsiada,
albo przeciwnie, ujawnia jego braki. Na pewno powi-
nien podkreślać walory dzieła i zaistnieć w jego ar-
chitekturze. Z kontekstem można „walczyć”, ale
z talentem. Można do kontekstu nawiązać poprzez
przeciwstawienie się mu, takie dzieło nie musi być
złe. Mocny, atak ma swoje pozytywy – ratuje przed
stagnacją i nijakością, które są najcięższym za-
rzutem w świecie sztuki. Użyteczne dla przestrzeni
współczesnego miasta dzieło architektoniczne speł-
nia nie tylko oczekiwania inwestora.

Podsumowanie
Dzieło architektury – już samo w sobie wyjątkowe

– zlokalizowane według założonej  idei w określo-
nym miejscu w przestrzeni miasta, jest efektem wielu
przeplatających się, nakładających się, czasem
sprzecznych, czasem zgodnych czynników: przemian
kulturowych, ekonomii, polityki, mody. I tylko jednym
z nich – i tylko jednym z wielu – jest jego fizyczna
face. By to zobaczyć warto więc wsiąść do tramwaju
– może nie byle jakiego – ale takiego, który np.
w Krakowie przemierza trasę: od Barbakanu po Ry-
nek Podgórski. Po drodze jest mnóstwo unikalnych
dzieł, którym mądra idea sukcesywnego rozwoju
miasta przez stulecia wskazywała właściwe miejsce.
Mądra idea jest otwarta na postęp. Natomiast wrażli-
wość na kontekst chroni przed poważnymi błędami
projektowymi i jest niewyczerpalnym źródłem inspi-
racji. Odniesienie do kontekstu jest koniecznością,
a użyteczność wyraża się nie tylko dobrym funkcjo-
nowaniem dzieła.
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PRZYPISY

[1] Por. autorzy P. H. Lindsay, D. A. Norman, w kilku roz-
działach pracy: Procesy przetwarzania informacji u człowie-
ka. Wprowadzenie do psychologii przybliżają osiągnięcia
w zakresie badań tego procesu.
[2] Por. określenie „świetlne pomieszanie” pochodzi z arty-
kułu pt: Sensing the virtual, building the insensible. Briana
Massumi zamieszczonego w Architectural Design 5/6 1998,
s. 16–24,
[3] Por. ilustracja załączona do tekstu artykułu wydaje się
to spostrzeżenie potwierdzać.
[4] Por. dwa wydane w odstępie roku numery kwartalnika
Architectural Design 1998 i 1999, które poświęcone zostały
integracji multimediów, zaawansowanego wspomagania
projektowania cad/cam i wirtualnej rzeczywistości z formą
i koncepcją architektoniczną w ujęciu historycznym i postę-
pu zjawiska w końcu lat 90. XX wieku.
[5] Oczywiście na ile? to sprawa dyskusyjna, niemniej jest
to osobny problem: obecnej roli miejsca i znaczenia archi-
tekta w procesie inwestycyjnym jako całości.
[6] Por. bardzo obszernie na ten temat pisał Stephen Perel-
la w dwóch numerach Architectural Design z 1998 i 1999
roku.
[7] Twórczość tej holenderskiej grupy przybliżają (wg spisu
literatury) K. Zalewski i R. Seemann.
[8] Por. jak w punkcie 2 przypisów: B. Massumi: Sensing
the virtual, building the insensible. poz. 7 wg spisu biblio-
grafii.
[9] Por. Ma. Novak, Transarchitectures and hypersurface.
Operations of Transmodernity. Architectural Design 5/6 1998,
s.85–89.
[10] Por. S. Perella, Hypersurface theory: Architecture ><cul-
ture, Architectural Design 5/6 1998, s. 7–15.
[11] Warto zobaczyć Piccadilly Circus w Londynie, Times
Square w Nowym Yorku, Freemont Street w Las Vegas
zwłaszcza 31 grudnia koło północy.
[12] Ujawniają to czasem pararealistyczne wizualizacje kom-
puterowe dzieł, efektownie (efekciarsko) pokazywane w szer-
szym kontekście architektoniczno-urbanistycznym.
[13] Gesamtkunstwerk całościowe dzieło sztuki, synteza
wszelkich sztuk – termin ukuty ok. 1850 r. przez R. Wagne-
ra dla sztuk teatralnych. Odnoszony jest także do dzieł sztuki
powstałych w dobie baroku.

[14] Hypersurface „nadpowierzchni” – określenie opisane-
go przez Stephen’a Perella  zjawiska nałożenia multime-
dialnego statycznego obrazu, filmu i tekstu na topologicz-
nie zdeformowaną formę architektoniczną.
[15] Na przykład w układzie architektoniczno-urbanistycz-
nym Krakowa.
[16] Na przykład warszawska Starówka.
[17] Por. seria artykułów zamieszczona w Architectural De-
sign zyskała znamienny tytuł na okładce pisma – Young
blond, który nie wymaga komentarza.
[18] Jak wygląda – mający już prawie czterdziestoletnią
historię – boom wideo art. pokazują autorzy Ruhrberg,
Schneckenburger, Fricke i Honnef w drugim tomie Art. Of
the 20th Century. Jest to temat obszerny, odrębny i cieka-
wy.
[19] Light pollution brzmi paradoksalnie, ale problem jest
poważny. Spektrum światła sztucznego, już w początkach
zastosowań, zawierało groźną dla zdrowia lukę. Skutki „za-
nieczyszczenia” przestrzeni miasta światłem porównywane
są do negatywów ciągłej pracy przy komputerze. P. M. Kle-
ine napisał w 1996 artykuł pt:  Light Pollution – a useful
Term? Traktujący o tym zagrożeniu. (Light Pollution – a use-
ful Term? Architecture & Light 15).
[20] Ponowne odwołanie do przykładu serii artykułów
w Architectural Design Young blond.
[21] Marguerite Yourcenar napisała interesujacy esej na
temat życia i twórczości Giovanniego Battisty Piranesiego –
włoskiego grafika żyjącego w XVIII wieku. Niektórzy uwa-
żają, iż w jego czasach zaczęła się nowoczesność – zalą-
żek wszystkich ważniejszych wydarzeń XIX i XX wieku.
[22] Słownik wyrazów obcych PWN: idea – myśl przewod-
nia wyznaczająca cel i kierunek działania, będąca zasad-
niczą tendencją twórczości naukowej i artystycznej, pomysł,
koncepcja, wyobrażenie, istota rzeczy, jej doskonały wzo-
rzec – niezależnie od ludzkiej świadomości, wrażenie, do-
znanie zmysłowe, impresja umysłu ludzkiego].
[23] Znany przykład problemy z akceptacja w pejzażu mia-
sta paryskiej wieży targowej.
[24] Ciekawe pod tym względem może być porównanie
Stare Miasto – Nowa Huta w Krakowie.
[25] Niestety, w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie
też pod tym względem sytuacja nie wygląda najlepiej.
[26] Ponowne odwołanie do artykułów S. Perrelli i B. Mas-
sumiego.
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[27] Przypomnieć warto np.: Pałac pod Baranami, w któ-
rym działa „Piwnica”, oraz słynną sto lat temu Jamę Micha-
lika przy Floriańskiej w Krakowie.
[28] Jest to pewnego rodzaju parafraza definicji określe-
nia kontekst zaczerpniętej ze Słownika wyrazów obcych
PWN.
[29] Szkice opery gmachu opery w Sydney odbiegają wy-
raźnie od tego co zrealizowane, a to co zrealizowane od
kiczu. O Francji natomiast mówi się, że to Paryż i reszta
kraju. Zatem nic dla Paryża, po setkach lat historii, nie ma
bardziej charakterystycznego niż wieża targowa?
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KIEDY  WSPÓŁCZESNOŚĆ  SPOTYKA  PRZESZŁOŚĆ

WHEN  CONTEMPORANEITY  MEETS  THE  PAST

Pytanie o rolę „idei dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta” przywodzić może na
myśl projekt Ratusza w Murcji autorstwa Rafaela Moneo. Projekt ten wskazuje na rzecz niełatwą, ale możliwą
do zrealizowania – wprowadzenie nowoczesnego dzieła architektury w starą tkankę miasta tak, by jednocze-
śnie nie burzyć klimatu stworzonego przez wydarzenia urbanistyczne i architektoniczne zapisane w historii
miasta.

Słowa kluczowe: teoria, miasto, architektura współczesna

The Murcia Town Hall design by Rafael Moneo can be considered as a answer of the question about sense
of „architectural idea in space of contemporary city”. This project shows that impossible can be constructed
in real ancient town context. It can be considered both: as a kind of preserving and the city of the future
anticipation at the same time.

Keywords: theory, city, contemporary architecture

Pytanie postawione w tezach dotyczące „idei dzie-
ła architektonicznego w przestrzeni współczesnego
miasta” przywodzić może na myśl projekt autorstwa
Rafaela Moneo – ratusz w Murcji, zrealizowany w la-
tach 1995–1998. Budynek postawiono na niezabu-
dowanej działce przy Plaza Cardenal Belluga, gdzie
dawniej stał osiemnastowieczny dom. Tak odzyska-
na parcela pozwoliła na ustawienie nowoczesnej
budowli w sąsiedztwie historycznej architektury wy-
pełniającej pierzeje placu.

Ratusz został wpisany w północną pierzeję placu
pomiędzy dwiema wąskimi ulicami wybiegającymi
z jego narożników. Budowla została zaprojektowa-
na na planie o proporcjach wydłużonego prostoką-
ta. Dostosowując się do geometrii tego fragmentu
miasta figura planu została „zdeformowana” w celu

ustawienia elewacji frontowej równolegle do fasady
późnobarokowej katedry stojącej po przeciwległej
stronie placu.

Nawiązanie dialogu pomiędzy nowym budynkiem
użyteczności publicznej i historyczną architekturą ka-
tedry, także zachowanie porządku geometrii placu
rozstrzygnęły o tym, że elewacje boczne ratusza nie
są prostopadłe do jego ściany frontowej. Wpisują się
one w rysunek ulic wybiegających z placu. Tym sa-
mym nie naruszono obyczaju ruchu skierowanego
nade wszystko ku stojącej tam świątyni, a równocze-
śnie przestrzeń placu pozyskała nowoczesną fasadę
dopełniającą pierzeje.

Idea wpisania budynku w historyczną przestrzeń
miasta podporządkowana została zachowaniu kształ-
tu istniejących ulic. Nie narusza ona pierwotnego

* Skaza Maciej, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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Ratusz – widok od strony placu, Rafael Moneo, Murcja, Hiszpania, 1991-1998, wg Area 3-4/2003
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kształtu placu, a nade wszystko pozwala ustawić
budynek dostosowany charakterem kompozycji ele-
wacji do klimatu tamtejszej architektury. Wszystko to
pozwoliło uszanować dominację historycznej budowli
sakralnej.

Postrzeganie ratusza w taki właśnie sposób moż-
liwe jest również dlatego, że boczne elewacje wypeł-
niające pierzeje ulic wybiegających z placu zawsze
odczytywane są w perspektywicznym skrócie i wy-
daje się jakby budynek miał wyłącznie fasadę fron-
tową. Co więcej ta elewacja budynku jest zagłębiona
w stosunku do istniejącego poziomu placu. Różnice
poziomów zaakcentowano krzywą linią muru odzwier-
ciedlającego pierwotny obrysu plateau. Idea zanu-
rzenia ratusza w teren, stworzenia zagłębionego
przedpola służyła także stworzeniu przestrzeni rekre-
acyjnej, miejsca odpoczynku dla mieszkańca i tury-
sty, który racząc się filiżanką kawy może podziwiać
maestrię dzieła architektonicznego o historycznym
rodowodzie, stojącego po przeciwnej stronie.

Konsekwencja w przyjętej koncepcji architekto-
nicznej ratusza czytelna jest także w kompozycji
fasady. Na dolnych kondygnacjach stanowi ona nie-
mal pełną przegrodę rozdzielającą wnętrze od ze-
wnętrza. Powyżej fasada została rozwiązana w dwóch
planach. Dzięki temu budowla pozyskała od strony
placu historyczny motyw, loggię o wysokości czte-
rech kondygnacji. Pozbawiona w zamyśle „moc-
nych”, rzeźbiarskich detali nowoczesna kompozycja
elewacji została podporządkowana idei stworzenia
ściany-pierzei placu, która nawiązuje do rytmu pio-
nów i poziomów przeciwległej wejściowej fasady

katedry, ale nie dominuje nad jej barokowym porząd-
kiem.

Moneo określa ścianę ratusza od strony placu
mianem fasada-retablo [1]. tym sformułowaniu po-
twierdza się intencja nawiązania do stojącej naprze-
ciw fasady historycznej budowli, w której detal roz-
strzyga o grze światła i cienia. W egzystujących obok
siebie: nowoczesnym ratuszu i historycznej katedrze
dostrzega się tę grę ujawniającą się w odmiennym
sposobie rozrzeźbienia frontowych elewacji. O tek-
tonice elewacji katedry rozstrzyga barokowy detal
wklęsło-wypukłej fasady o zaokrąglonych falujących
fałdach skamieniałych tkanin. W ratuszu tę samą ideę
zrealizowano stosując dwuplanową elewację: trans-
parentną i rozrzeźbioną.

założeniach koncepcyjnych architektury ratusza,
Rafael Moneo pisze: my przekonani, że plac powi-
nien zachować celebracyjny duch baroku, proponu-
jemy więc dom, który przyjmuje rolę dodatkowego
widza, który nigdy nie staje się protagonistą, nigdy
nie próbuje konkurować z Katedrą i pałacem [2].
Wskazana i zrealizowana zasada czytelna jest w od-
biorze nowej ściany-pierzei Plaza Cardenal Belluga.

Wypowiedź Moneo wydaje się przemawiać za
rzeczą niełatwą, ale możliwą do zrealizowania – wpro-
wadzenia nowoczesnego dzieła architektury w starą
tkankę miasta tak, aby nie burzyć klimatu stworzo-
nego przez wydarzenia urbanistyczne i architek-
toniczne zapisane w historii miasta. W ten sposób
stosowna idea współczesnego dzieła wpisuje się
w aktualną przestrzeń miasta, miasta, które wyrasta-
ło dzięki nawarstwieniom kolejnych wieków.

PRZYPISY

[1] P. Jodidio, Architecture NOW!, Kolonia 2001, s. 384.
[2] Za M. Kusztra, Ratusz w Murcji, Architektura-Murator
1/2000, s. 38.
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Tomasz Smuga*

MAISON A BORDEAUX, CZYLI DOM NA GRANICY MIASTA

MAISON  A BORDEAUX – A HOUSE ON THE BORDER OF THE CITY

Trójkondygnacyjna willa położona we Francji, na peryferiach miasta Bordeaux, miała być w zamierzeniu
zaprojektowana tak aby jej niepełnosprawny właściciel mógł bez przeszkód poruszać się po wszystkich
piętrach domu. Ten czynnik okazał się mieć zasadnicze znaczenie w projekcie tego niezwykłego obiektu. Za
pomocą oryginalnie rozwiązanej windy-platformy (3 × 3,5 metra) Rem Koolhaas zdołał stworzyć dzieło,
które mimo upływu lat wciąż inspiruje i zadziwia.

Słowa kluczowe: Rem Koolhaas, miasto, architektura, jednorodzinna willa, niepełnosprawny, dom, winda

Three-floored villa has been built in France, in the Bordeaux city peripheries was intended to serve its
disabled owner in the way he could move indoors without problems. This was the most important in the
project of the unusual biulding. With the help of the lift-platform (3,5 × 3,0 m) Rem Koolhaas was able to
create the design that, in spite of the years that have passed, inspires and amuses still.

Keywords: Rem Koolhaas, city, architecture, single-family, house, wheelchair, elevator

Bywa, że we współczesnej, amorficznej miejskiej
przestrzeni nowy obiekt stanowi nie tylko znak miej-
sca lekceważący otoczenie, lecz promieniując formą
przyczynia się do tworzenia nowego porządku i za-
mienia się w – początek przestrzeni miasta [1].

W  roku 1994 holenderska pracownia Office for
Metropolitan Architecture, architekta Rema Koolha-
asa otrzymała zlecenie projektowe inne niż wszyst-
kie. Z prośbą o zaprojektowanie willi-pracowni, zwrócił
się do niego francuski pisarz, który od kilku lat, na
skutek wypadku samochodowego porusza się na
wózku inwalidzkim. Trójkondygnacyjny dom położo-
ny we Francji na zboczu góry w Bordeaux miał być
„skrojony” tak, aby niepełnosprawny właściciel mógł
bez przeszkód poruszać się po wszystkich piętrach

willi. Ten czynnik okazał się mieć zasadnicze zna-
czenie w projekcie tego niezwykłego domu.

Sercem budynku uczyniono potężnych rozmia-
rów 3 × 3,5 metra, windę-platformę. Przebija ona
wszystkie piętra a dzięki niej gospodarz ma dostęp
do poszczególnych pomieszczeń. Platforma jednak-
że zmienia swoją pierwotną funkcję na każdej z po-
szczególnych kondygnacji. Raz jest jadalnią, raz czę-
ścią salonu, a raz sypialnią, zapewniając jednocześnie
stały dostęp do potężnej, wysokiej na 9 metrów sza-
fy bibliotecznej. Winda pozostając główną komuni-
kacją w budynku jednocześnie scala trójkondygna-
cyjną bryłę obiektu.

Willę w płaszczyźnie poziomej podzielono na trzy
odmienne funkcje. Każda z nich dostała własną, od-

* Smuga Tomasz, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego,
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mienną formę. Parter, częściowo wydrążony w zbo-
czu góry, od strony północnej otwiera się całą szero-
kością elewacji na wewnętrzny dziedziniec, rampę
wjazdową dla samochodów, niewielki dom dla gości
oraz dom dla służby. W całości, prawie stumetrowa
przestrzeń przyziemia została zarezerwowana na
codzienne potrzeby domowników. Zlokalizowano tam
wejście, garderobę, trzy klatki schodowe, salon tele-
wizyjny, kuchnię, jadalnię oraz piwnicę na wino.

Doświetlenie wszystkich pomieszczeń stanowi
długa, ciągnąca się przez trzynaście metrów elewa-
cja wykonana z paneli szklanych. Aby zapewnić
mieszkańcom odrobinę prywatności, elewację czę-
ściowo wykonano ze szkła piaskowanego.  W ciepłe
dni, konstrukcja paneli umożliwia „otwarcie” całej
ściany północnej na wewnętrzny dziedziniec.

Pierwsze piętro willi, zaprojektowane jako jed-
noprzestrzenna powierzchnia, zawiera tylko dwie
funkcje: salon oraz biuro. Cała 200-metrowa prze-
strzeń, nie przedzielona ściankami działowymi, zo-
stała ze wszystkich stron przeszklona. Pokaźnych
rozmiarów szafa biblioteczna została zaprojektowa-
na i wykonana z pleksiglasu, aby nie zakłócać trans-
parentności przestrzeni. Wnętrze w całości wypełnia
światło słoneczne, a dzięki umiejętnie dobranej kon-
strukcji, która w ograniczony sposób sygnalizuje
swoją obecność, cała kondygnacja wydaje się nie
istnieć w przestrzeni bryły budynku.

Lekka środkowa kondygnacja zostaje kontrasto-
wo zestawiona z zawieszoną nad nią potężną bryłą

betonu kondygnacji ostatniej. Kryje ona w swoim
wnętrzu zestaw czterech sypialni wraz z łazienkami.
Wszystkie ściany monumentalnego prostopadłościa-
nu wykonano z betonu obłożonego stalowymi płyta-
mi, a dodatkowy efekt ciężkości został osiągnięty
poprzez oszczędne rozplanowanie drobnych, okrą-
głych okienek. Pokrywają one w sposób nieregular-
ny elewację. Wyjątek robią tylko na stronie zachod-
niej willi, gdzie umieszczono pokaźnych rozmiarów
bulaj (średnica 2 m), który wytycza kierunek patrze-
nia, wycinając precyzyjnie kadr w centrum przestrzeni
miasta Bordeaux.

Wybudowana równe dziesięć lat temu willa w Bor-
deaux do dzisiaj stanowi inspirację dla wielu twórców.
W  roku 2008 dwóch francuzów, Ila Beka oraz Lou-
ise Lemoine, zrealizowali ponad godzinny film doku-
mentalny Koolhaas Houselife – opowieść o dziele
Rema Koolhaasa.

Obrazuje on rytm życia tego niezwykłego domu
widziany z nietypowej perspektywy, bo oczami po-
mocy domowej. Gosposia oprowadzając widza po
pokojach i zakamarkach domu, opowiada o życiu
domowników, ich zwyczajach oraz zdradza małe ta-
jemnice domu. Odtwarza zmiany, opowiada o reor-
ganizacjach, zmianach w aranżacji oraz przebudo-
wach poczynionych przez domowników.  Naświetla
tym samym proces trwania, starzenia się, ewoluowa-
nia dzieła architekta w przestrzeni współczesnego
miasta.

PRZYPIS

[1] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Tezy do pro-
gramu konferencji, Kraków 2008.
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DZIEŁO  ARCHITEKTONICZNE  I  JEGO  ZNACZENIE  W  MIEŚCIE

THE  MEANING  IN  THE  CITY  OF  THE  ARCHITECTURAL  WORK

Dzieła architektoniczne, które budują przestrzeń wokół nas mogą być odbierane w różny sposób.
Nieliczne z nich poprzez swoją oryginalność uzyskują rangę symbolu, znaku, inne stanowią dominanty np.
wysokościowe i przesądzają o wyglądzie panoramy miasta.
Współczesna architektura, zmierzając w kierunku innowacji, nie zawsze odnosi się do otaczającej ją prze-
strzeni. Kontekst miejsca powinien być uwzględniany jako podstawowy element w procesie projektowania.

Słowa kluczowe: architektura, obiekt, forma, miasto, znaczenie, odbiór, czytelność, kontekst

The architectural works built space and can be read in different way. Some type of objects can be seen as
sign, symbol, another as dominant in the city.
Contemporary architecture move in the direction of innovation. New forms create space not always with
respect to other forms. The important element of designing process should be context of place.

Key words: architecture, object, form, city, meaning, reading, context

Myślenie o przestrzeni, zrozumienie jej, zawsze
towarzyszyło ludzkiej świadomości. Poruszając się
jesteśmy uczestnikami przestrzeni, badamy ją, ob-
serwujemy. Architekci projektując stają się twórcami
obrazów. Każdy obraz posiada własną przestrzeń
odbioru, co jest związane z indywidualnością postrze-
gania. Dlatego interpretacje przestrzeni modelowa-
nej przez architekturę mogą być różne.

Kazimierz Wejchert w książce pt: Przestrzeń wo-
kół nas, zwraca uwagę na zjawiska zachodzące
w przestrzeni rzeczywistej czyli obserwowanej przez
uczestników miast. Przestrzeń miejską porównuje do

struktury, w której człowiek przebywa w różnorodny
sposób.

Umberto Eco w książce pt Nieobecna struktura
architekturę określa jako zbiór znaków, które poprzez
zawartą symbolikę komunikują, kształtują świado-
mość użytkownika. Miejsce nie powstaje nigdy w jed-
nej chwili. Jego charakter jest wynikiem ścierania się,
dopasowywania do wielu czynników.

Każdy twórca stara się tworzyć architekturę we-
dług określonych reguł. Są one uznane, obowiązują-
ce lub stosowane tylko przez autora. Z upływem cza-
su reguły się zmieniają lub pojawiają się nowe.

* Strumiłło Krystyna, dr inż.arch., Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki.
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Nowoczesne strategie budowania powstają w opar-
ciu o zdobycze technologii. Współcześni projektanci
prześcigają się w kreowaniu form coraz to bardziej
wymyślnych i zindywidualizowanych, chcąc w ten
sposób znacząco zaistnieć w środowisku. Dlaczego
taka właśnie ma być idea założenia i jak ona wpłynie
na sposób funkcjonowania projektowanego obiektu
w otaczającej przestrzeni? Jaki będzie kontekst tego
założenia?

W rozumieniu francuskiego architekta Jean Nou-
vela laureata Nagrody Pritzkera w 2008 roku, kon-
tekst nie oznacza kopiowania istniejących założeń,
czy projektowania takich samych budynków. Kiedy
mówię kontekst, ludzie myślą, że chcesz skopiować
budynki dookoła, ale często kontekst to kontrast, jed-
nak przewagę powinno mieć otoczenie, to jest dia-
log. Za każdym razem staram się odnaleźć brakujący
kawałek puzzli, właściwy budynek na właściwym miej-
scu mówi Nouvel. Dla Nouvela w architekturze nie
ma stylu a priori. Jest raczej kontekst, który jest in-
terpretowany w najszerszym sensie, włączając w to
kulturę, miejsce, program, klienta, który prowokuje
go do rozwijania zupełnie nowych strategii dla ko-
lejnych projektów. W jego Musee du Quai Branly
w Paryżu Nouvel zaprojektował śmiały, budynek
z nietypowymi przestrzeniami, w których obiekty są
pokazywane – i rozumiane – w nowy sposób.

Niestety obecnie napotykamy powszechność
ignorowania kontekstu kulturowego miasta przy pro-
jektowaniu architektonicznym. Powstające obiekty
często nie wykazują najmniejszych nawet odniesień
do miejsc, w jakich powstają. Tymczasem wznosze-
nie nawet wartościowych budynków, bez poszano-
wania form i znaczeń w ich otoczeniu, pogłębia cha-
os w przestrzeni miast.

Od wieków zawsze duże znaczenie przywiązywa-
no do hierarchizacji obiektów architektonicznych
w zabudowie miejskiej.

W miastach, które zachowały swoją starą zabu-
dowę możemy zaobserwować do dzisiaj, szczegól-

nie w centrum miasta hierarchizację ważności obiek-
tów architektonicznych. Współczesna struktura mia-
sta przedstawia się inaczej, podlega większym zmia-
nom w porównaniu z poprzednimi okresami rozwoju
urbanistyki. Tkanka miejska ulega rozbiciu na wiele
przestrzeni o różnym przeznaczeniu. W układzie hie-
rarchicznym obiektów obserwujemy  zmiany zacho-
dzące w czasie. Zmiany te są związane ze zmianami
wielkości i skali obiektu. W kategoriach historycznych
wysokość i skala obiektu najczęściej odzwierciedlały
wysoki status władzy. Współcześnie obserwujemy
wysoką rangę miejsc pracy, gdy dawniej czołowe
miejsce zajmowały: zamek, ratusz, kościół, teatr.
Obecnie nastąpiło podniesienie rangi budynków biu-
rowych. Według A. Franty podstawowe zależności
wewnątrz i zewnątrzprzedmiotowe określają proce-
durę powstawania budynku i cele jego istnienia. Za-
leżności mogą być zestawione w poniższych punk-
tach:

1. Użytkowość – forma spełniająca wymogi funkcji.
2. Trwałość – struktura spełniająca wymogi formy

niezmiennej w określonym czasie.
3. Zrozumiałość – forma o odpowiednim znacze-

niu dla treści i jej roli w układzie.
Na tych celach oparte są główne wymogi w przy-

stosowaniu miejsca do potrzeb człowieka w for-
mowaniu architektury jako całości przedmiotu-
-składowej otoczenia człowieka, urządzanie miejsca,
oznaczanie go, komponowanie w harmonijną ca-
łość zapewniając ład przestrzenny.

Rozpatrując zagadnienia statusu i prestiżu dzieł
architektury, oraz związanych z tym wrażeń i nastro-
jów ich wizualnych odbiorców, należy mieć na uwa-
dze również to, że waga tych zagadnień może zmie-
niać się wraz z upływem czasu. Mówiąc o budynkach
publicznych możemy wyodrębnić grupę gmachów
urzędowych. Wyróżniają się one zdecydowanie spo-
śród pozostałych obiektów. Gmachy będące siedzibą
władz państwowych i miejskich, wielkich organizacji
politycznych, bankowe, sądowe są przeważnie bu-
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dynkami monumentalnymi, pełnymi majestatu i do-
stojeństwa. Obecnie we współczesnych realizacjach
obiektów publicznych, często ich nowoczesna for-
ma architektury stanowi przeszkodę w identyfikacji
przeznaczenia.

Hierarchizacja budynków służy do:
– budowania ładu przestrzennego miasta,
– budowania kodu informacyjnego ułatwiającego
orientację,
– budowania poczucia bezpieczeństwa związanego
z ładem urbanistycznym,
– odnajdywania budynków „znanych” w obszarze
miasta.

Amerykański urbanista K. Lynch, zwrócił uwagę
na obrazotwórczą rolę forum miejskiego. Wyróżnił
dwie cechy krajobrazu miejskiego: czytelność i ob-
razowość. Czytelność wg Lyncha to łatwość, z jaką
poszczególne części miasta są rozpoznawalne i or-
ganizowane w spójną całość. Czytelne miasto to ta-
kie, którego poszczególne miejsca, dzielnice i cha-
rakterystyczne budowle są szybko identyfikowane
i komponowane w ogólny układ. Dla obserwatora
jest również ważne to, że rozpoznanie budynku uży-
teczności publicznej w mieście odgrywa szczególna
rolę, daje łatwość orientacji, poczucie pewności i bez-
pieczeństwa.

Niektóre, nieliczne formy architektury uzyskują
rangę znaku (symbolu). Warunkiem jest oryginalność
formy, jej zapamiętywalność i okoliczności kojarzą-
ce jej istnienie tylko z danym miejscem lub treścią.
Forma o randze symbolu nie musi być ani doskona-
ła ani nowa (innowacyjność jako cecha wyróżniają-
ca trwa krótko). Jest więc również pewną odrębną
kategorią.

Na wyraz formy architektonicznej znaku składają
się następujące kryteria:
– trafność wyrażenia treści – formy przestrzenne bry-
ły, wyrażenia istoty treści – idei ponadczasowej (np.
potęga, dostojeństwo),

– w odbiorze wrażeniowym – odpowiednia siła wyra-
zu świadcząca o jego dobitności,
– atrakcyjność formy – siła fascynowania, zdolność
inspirowania,
– aktualność formy – wyrażająca swój czas pow-
stania,
– autentyczność i oryginalność formy – jeśli ma wła-
sne oblicze, nie jest stereotypowa, jest nowym roz-
wiązaniem (nie naśladuje i nie podrabia innych roz-
wiązań),
– tożsamość kulturowa – cechy formy świadczące
o przynależności do określonego obszaru kulturo-
wego (np. góralska, chińska, itp.).

Uzyskanie przez budynek rangi symbolu nie jest
zależne od jego poziomu artystycznego. Warunkiem
koniecznym jest jednak wyrazistość i wyjątkowość
formy oraz trudne do zdefiniowania okoliczności po-
wszechnego przekonania o związku formy z miej-
scem lub ideą. Jeśli forma budynku jest wyrazista,
wyróżniająca się, znaczna, oryginalna i znajduje
u odbiorców powszechne uznanie, staje się ona sym-
bolem miejsca, symbolem miasta, np. katedra Notre
Dame w Paryżu.

Symbol w przestrzeni może istnieć w bardzo róż-
nej skali. W czasach współczesnych symbol na ogół
jest wizytówką bogatej firmy, której pośrednio także
przynosi sławę, np. Commerzbank we Frankfurcie.
Oczywiście nie każdy budynek może osiągnąć ran-
gę symbolu. Składa się na to bardzo wiele czynni-
ków. Jednak, jeśli już to uzyska, jest zapamiętywany
i kojarzony właśnie z tym danym miejscem. Opisane
wyżej przykłady architektury znaku są dowodem
możliwości przekazywania wyjątkowych treści przez
architekturę. Stają się wybitnymi realizacjami, są roz-
poznawalne przez każdego i pomagają w identyfika-
cji miejsca.

Współcześnie bardzo często budynki stanowią
dominanty wysokościowe w miastach. Dzieje się tak
i w Stanach Zjednoczonych, w Europie oraz Azji.
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Budynki te mają duży wpływ na urbanistyczne i ar-
chitektoniczne formowanie centrów miejskich i wpły-
wają na odbiór danego miasta. Stanowią punkty
charakterystyczne oraz rozpoznawalne dla danego
miejsca. Są to główne siedziby banków, biurowce
a także główne centrale o charakterze prestiżowym.
W państwach Azji południowo-wschodniej, takich jak:
Singapur, Hong-Kong, Tajwan i Korea Południowa,
których burzliwy rozwój zaczął się w latach 70, wy-
sokie budynki to główne siedziby instytucji finanso-
wych, często o atrakcyjnych, awangardowych roz-
wiązaniach, są dumą mieszkańców, symbolem
postępu i potęgi instytucji. Układ miasta piętrzącego
się ku górze i dającego się dzięki temu oglądać
z pewnego oddalenia w całej swej okazałości jest
niemal zaw-sze interesujący i dostarcza dodatnich
wrażeń estetycznych.

Dominanty stanowią i przesądzają o wyglądzie
panoramy miasta. Zależy to również od rozmiarów
i ekspresji ukształtowania dominujących brył. Ma to
istotne znaczenie dla ogólnego wyglądu miasta oraz

dla nastroju, który ów wygląd wywołuje u obserwa-
torów. Dla kontrastu warto podkreślić rolę dominant
wysokościowych, także w kompozycji i nastroju we-
wnętrznych krajobrazów miejskich.

Wspomniany wcześniej Jean Nouvel zwyciężył
w tym roku w finale konkursu na wieżowiec Signal
w paryskiej dzielnicy La Défense. Paryski architekt
zrealizuje ponad 300-metrowy wieżowiec, którego za-
pragnął Nicolas Sarkozy. Budynek ma powstać przy
zachodnim wjeździe do dzielnicy La Défense, obok
Wielkiego Łuku. Wieżowiec ma osiągnąć wysokość
301 metrów, czyli 71 pięter. Dzięki swoim rozmiarom
i lokalizacji budynek będzie dobrze widoczny z Pary-
ża. Skyline La Défense zyska nową dominantę. Jest
to dowód na to, że w dalszym ciągu istnieje zapo-
trzebowanie na tego typu budynki.

Architektura jest odwzorowaniem rzeczywistości,
a zatem rzeczywistych potrzeb ludzi. Spełnia je po-
przez swoją funkcjonalność oraz estetykę. Dobrze
jeśli dzieje się tak dzięki świadomemu procesowi
projektowania.
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OBIEKT POPRZEMYSŁOWY W NOWEJ PRZESTRZENI MIASTA

POSTINDUSTRIAL OBJECT IN THE NEW SPACE OF THE CITY

Artykuł opisuje przemiany jakie zachodzą w nieuporządkowanej strukturze miast przemysłowych po
ponownym zagospodarowaniu terenów i obiektów opuszczonych przez przemysł. Na przykładzie trzech
centrów handlowych, zlokalizowanych w obrębie śródmiejskich terenów poprzemysłowych ukazuje, jak nowy
obiekt może wpłynąć na jakość otaczającej go przestrzeni i zmienić jej dotychczasowy wizerunek.

Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka, restrukturyzacja, obiekty poprzemysłowe

The paper describes the changes that become in the chaotic structure of the industrial cities after revalorisa-
tion of the postindustrial areas. The examples of 3 new shopping centres located in postindustrial  areas,
exemplify how now object can positively affect the quality of the surrounding areas and change the image of
the place.

Keywords: architecture, town-planning, restructuring, post-industrial buildings

Wprowadzenie
Naturalną konsekwencją rozwoju miast przemy-

słowych jest powstawanie terenów i obiektów po-
przemysłowych, które opuszczone i zdegradowane
długotrwałą eksploatacją stały się problemem prze-
strzennym i społecznym. Kopalnie, huty i przemysł
włókienniczy, które w początkowym okresie industria-
lizacji decydowały o powstaniu i rozwoju miast oraz
całych regionów przemysłowych, obecnie wraz z pro-
cesami restrukturyzacji przemysłu i przemianami spo-
łecznymi straciły swoją rolę. Zdegradowane tereny
poprzemysłowe, usytuowane w centralnych obsza-
rach miast stały się barierami przestrzennymi i men-
talnymi, które uniemożliwiają płynny i harmonijny
rozwój nowoczesnych przestrzeni miejskich.

Krajobraz miast o rodowodzie przemysłowym ma
swój specyficzny charakter. Brak hierarchicznego
układu miasta oraz przemieszanie terenów przemy-
słowych i mieszkaniowych sprawia, że posiadają one
unikalną tożsamość zapisaną w historii i tradycji miej-
sca, ale także w architekturze historycznych obiek-
tów przemysłowych. Dziewiętnastowieczne hale
fabryczne i kominy miast przemysłowych na równi
z pałacami i kościołami stawały się symbolami miej-
sca i identyfikowały krajobraz. W świadomości miesz-
kańców utrwaliły się jako miejsca szczególne, two-
rząc stały element tożsamości miasta. Obiekty, które
niegdyś determinowały powstanie i rozwój miasta
oraz stanowiły o tożsamości przestrzeni miejskiej
obecnie znalazły się w fazie upadku. Wiele cennych

* Sulimowska-Ociepka Anna, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Katedra Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięk-
nych, Zakład Architektury Przemysłowej.
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1. Silesia City Center, Katowice   2. C.H. Platan, Zabrze   3. Citta Diffusa, Łódź
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pod względem architektonicznym i kulturowym obiek-
tów poprzemysłowych zostało zniszczonych za-
nim osiągnęło wartość historyczną. Symbole, które
decydowały o charakterze miejsca zniknęły, często
pociągając za sobą degradację sąsiadujących z nimi
przestrzeni. Tradycyjne gałęzie przemysłu pełniące
niegdyś funkcje miastotwórcze, obecnie zastępowa-
ne są nowymi funkcjami, które mogą wprowadzić
życie w zdegradowane obszary poprzemysłowe.
Usytuowane w obszarach centralnych mają szansę
zaistnieć w świadomości mieszkańców jako symbo-
le odnowionej przestrzeni miasta, tworząc nowy
wizerunek miejsca.

Przykłady
Silesia City Center, jedno z największych centrów

handlowo-usługowych w Polsce, powstało w 2005 roku
na terenie po byłej kopalni Gottwald w dzielnicy Dąb w
Katowicach. Położone w odległości około 1,5 km od
centrum Katowic od południa przylega do Drogowej
Trasy Średnicowej, która docelowo będzie łączyć dwa
bieguny Aglomeracji Górnośląskiej, a od zachodu gra-
niczy z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku.
W zamyśle twórców i inwestorów Silesia City Center
miało łączyć historię i tradycję miejsca z nowoczesno-
ścią, zmieniając funkcje historycznych budynków daw-
nej kopalni. W rzeczywistości na 30 ha po byłej kopalni
pozostawiono dwa niewielkie obiekty poprzemysłowe
oraz wieżę szybu wyciągowego, który „ozdobiony” logo
SCC miał się stać symbolem odnowionej przestrzeni.
Płaski jednokondygnacyjny budynek centrum handlo-
wego o powierzchni 65 tys. m2 nie różni się od typo-
wych komercyjnych wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych i w żaden sposób nie nawiązuje do histo-
rycznej zabudowy wyburzonych hal przemysłowych.
Kolejnym etapem rewaloryzacji zdegradowanego teren
pokopalnianego jest budowa ekskluzywnego zespołu
mieszkaniowego oraz dwóch wieżowców biurowych
Silesia Towers. Cały zespół ma tworzyć zachodnią bra-
mę miasta.

Centrum Handlowe Platan w Zabrzu powstało na
terenie byłej Huty Donnesmarck, później Huty Za-
brze zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta. Huta
zaprzestała działalności w latach 90. XX wieku i od
tego czasu teren huty oraz sąsiadujące z nią histo-
ryczne osiedla robotnicze ulegały degradacji zarów-
no przestrzennej jak i społecznej. Zdegradowany te-
ren huty stał się barierą uniemożliwiającą harmonijny
rozwój i wpływał niekorzystnie na otoczenie strefy
centralnej. Atrakcyjna lokalizacja terenu huty zmusi-
ła do podjęcia działań przywracających zdegrado-
wany teren miastu. W 2003 roku na terenie po byłej
hucie otwarte zostało centrum handlowe o powierzch-
ni 33 tys. m2. Pomimo iż nie zostały zachowane żadne
historyczne zabudowania huty (nawiązaniem do hi-
storii miejsca jest jedynie oryginalny młot parowy
pozostawiony przed głównym wejściem), skala bu-
dynku, sposób kształtowania elewacji frontowej
i sposób wkomponowania w sąsiadującą historyczną
zabudowę sprawiły, że nowy obiekt dobrze wpisał
się w krajobraz miasta, zamykając oś głównej ulicy
handlowej. Inwestycja ta przyniosła również pozy-
tywne skutki w otoczeniu – oprócz otwarcia niedo-
stępnej wcześnie przestrzeni i uporządkowania syte-
mu drogowego, korzystnie wpłynęła na wizerunek
jednego z najpiękniejszych śląskich osiedli robotni-
czych – Kolonii Piaskowej, które bezpośrednio są-
siaduje z terenem byłej huty. Chaotyczny teren wokół
stał się atrakcyjnym miejscem inwestycji, które za-
gęszczają i porządkują rozproszoną tkankę centrum
miasta.

Manufaktura powstała w 2006 roku na terenie
po byłych zakładach Poznańskiego zlokalizowa-
nych w śródmieściu Łodzi. Pierwsza tkalnia powsta-
ła w 1872 roku, a cała fabryka sukcesywnie rozbu-
dowywana funkcjonowała aż do 1997 roku, kiedy to
w okresie restrukturyzacji łódzkiego przemysłu kom-
pleks został zamknięty. Ważny element tożsamości
miasta ulegał stopniowej degradacji, co znalazło
odbicie również w najbliższym otoczeniu. Szansą
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odnowy i ożywienia tego obszaru stała się rewalo-
ryzacja zabytkowych obiektów XIX-wiecznych przę-
dzalni i ponowne włączenie zdegradowanego tere-
nu fabryki w przestrzeń miasta. W efekcie na 27 ha
poprzemysłowego terenu powstał jeden z najwięk-
szych w Europie kompleksów handlowo-rozryw-
kowych. Całe założenie skupia się wokół wewnętrz-
nego placu-rynku i obejmuje funkcje handlowe, roz-
rywkowe, hotelowe i kulturalne. Manufaktura jest
przykładem, w którym dzięki zachowaniu historycz-
nych budynków zabytkowych tkalni i powiązaniu ich
z nowoczesnymi obiektami handlowymi zachowany
został charakter dawnej zabudowy przemysłowej
Łodzi, tworząc jednocześnie nowy pozytywny obraz
miejsca. Miasto otrzymało ważny element tożsamo-
ści, który silnie oddziaływując na otoczenie wyzna-
cza w nim nowy porządek.

Wnioski
Przedstawione przykłady pokazują w jakim stop-

niu działania rewaloryzacyjne terenów i obiektów
poprzemysłowych mogą wpłynąć na zmiany w oto-
czeniu urbanistycznym, często niezależnie od jako-
ści rozwiązań architektonicznych. Przedstawione dzia-

łania przywracają miastu dotychczas niedostępne
obszary, które zajmowane przez przemysł, zwykle
stanowiły przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu
miasta i wpływały destrukcyjnie na otoczenie. Dzię-
ki tym inwestycjom zdegradowane i niedoinwe-
stowane dzielnice przemysłowe otrzymują impuls
do dalszego rozwoju. Atrakcyjne funkcje wraz z no-
wym wyrazem architektonicznym składają się na
nowy odbiór negatywnie do tej pory postrzeganej
przestrzeni.

Miasto przemysłowe podobnie jak Citta Diffusa –
miasto bez początku i bez końca, bezgranicznie roz-
ciągnięte w przestrzeni – potrzebuje miejsc szcze-
gólnych. Punktów charakterystycznych, które staną
się elementami identyfikującymi przestrzeń miasta.
W przeszłości funkcje te pełniły monumentalne bryły
fabryk, którym podporządkowane było życie i struk-
tura miasta. Obecnie to nowe funkcje wprowadza-
ne na śródmiejskie tereny poprzemysłowe porząd-
kują swoje zaniedbane i niedoinwestowane otocze-
nie. W amorficznej, często zdegradowanej tkance
miejskiej, która nie posiada wyrazistych cech prze-
strzennych, to rewaloryzowany obiekt/teren tworzy
nowy kontekst, za którym podąża przestrzeń miasta.
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OD MIASTA MODERNISTYCZNEGO PO RIZOMATYCZNE –
JAPOŃSKIE  STRUKTURY  METABOLISTYCZNE  I  POSTMETABO-
LISTYCZNE

FROM  THE  MODERN  CITY  TO  THE  RHIZOME  ONE  –  JAPAN
METABOLISTIC  AND  POSTMETABOLISTIC  URBAN  STRUCTURES

Lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku na gruncie japońskim to okres zarówno nagłego wzrostu gospo-
darczego, jak i odbudowy kraju po zniszczeniach drugiej wojny światowej. Grupa japońskich architektów,
działających w tym okresie, zwanych metabolistami, a także następujących po nich postmetabolistów, odpo-
wiedziała na powyższe zagadnienia poprzez propozycje utopijnych wizji struktur wielkoskalowych. Począt-
kowo jeszcze w niewielkim stopniu odbiegające od utopii modernistycznych (wizja Zatoki Tokijskiej Tange,
1960), z czasem stawały się one organicznymi, heterogenicznymi systemami pozbawionymi hierarchii, kon-
testującymi postulaty architektury i urbanistyki klasycznej (Isozaki, City in the Air, 1967). Wizje metabolistów
i postmetabolistów nie tylko odpowiadały teoretycznym modelom Christophera Alexandera („miasto-drze-
wo”, „miasto-kratownica”) oraz pojęciu „miasta rizomatycznego” Deleuse i Guattari, ale wykazują też bliskie
podobieństwo do prac Peter’a Cook’a i grupy Archigram (miasto „plug-in”).

Słowa kluczowe: miasto-patchwork, miasto-drzewo, miasto rizomatyczne, metaboliści

1960s in Japan were the years of sudden industrial growth and reconstruction of the country. The group of
Japanese architects calling themselves metabolists and their successors – postmetabolists referred to the
problem by creating large-scale, utopian schemes. These were initially essentialy functional and only a little
more complex than a conventional modernist utopian vision (Tange’s Tokio Bay, 1960) but with time
developed into organic, ahierarchical system, diverse and liberated completely from notion of traditional
architectural and urban principles (Isozaki’s City In the Air, 1967). These metabolists’ and postmetabolists’
visions not only corresponded with theoretical models of Christopher Alexander (tree-city, semi-lattice city)
and Deleuse and Guattari (rhizome city) but also were suprisingly similar to the works of Peter Cook and
Archigram (plug-in city).

Key words: patchwork-city, tree-city, rhizome-city, metabolists
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Miasto-patchwork
Tokio lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku –

okresu największego wzrostu gospodarczego Japo-
nii – podnosiło się z popiołów drugiej wojny świato-
wej. W przeciwieństwie jednak do miast europejskich,
jego odbudowę przeprowadzano bez próby zacho-
wania tkanki i budynków historycznych, czy też na-
wiązania do nich przy tworzeniu nowej zabudowy.
Powstały w efekcie eklektyczny zlepek różnorodnych
struktur – miasto bez charakteru, coś jak zamek Fran-
za Kafki [1] – zyskał określenie miasta-patchworku.
Pojęcie powyższe określa strukturę bez wewnętrz-
nego związku komponentów – takich jak elementy
przestrzeni publicznej czy budynki – oraz ich hierar-
chizacji. Powstałe przy okazji prób interwencji meta-
bolistyczne i postmetabolistyczne wizje przestrzeni
urbanistycznej coraz bardziej oddalały się nie tylko
od tradycyjnego pojęcia estetyki architektury, ale tak-
że funkcjonalizmu higienicznej utopii europejskiego
modernizmu 20-lecia międzywojennego, w efekcie
doprowadzając do zastąpienia linearnych relacji cza-
soprzestrzennych „labiryntowymi” – torując drogę
anarchicznemu, postmodernistycznemu „miastu bez
organów” [2], a także zaczątkom miasta wirtualne-
go, event-space [3].

Miasto-drzewo
W roku 1960 grupa młodych japońskich architek-

tów, występująca pod szyldem metabolistów, ogło-
siła swoje zaangażowanie w proces kształtowania
ówczesnej urbanistyki [4]. Uznając wzrost populacji
miast japońskich oraz gwałtowną industrializację kraju
za czynniki wywierające znaczący wpływ na formę
przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej, twórcy
opowiedzieli się za ukształtowaniem zupełnie nowych
relacji pomiędzy ludzkością i technologią. W przeci-
wieństwie do architektury przeszłości, współczesna
architektura musi być zmienna, ruchoma i … zdolna
sprostać zmieniającym się wymogom czasów współ-
czesnych. To, co jest konieczne, aby odzwierciedlić

dynamiczną rzeczywistość, to nie ustalona, statyczna
funkcja, ale raczej taka, która poddawać się może
metabolicznym przeobrażeniom… Musimy przestać
myśleć w kategoriach funkcji i formy, a pomyśleć za-
miast tego w kategoriach przestrzeni i zmiennej funk-
cji [5].

Formą pozwalającą metabolistom zrealizować
założenia programowe ich urbanistyki miała być
megastruktura – mieszcząca w sobie wszystkie funk-
cje miasta (lub jego części) – element krajobrazu stwo-
rzony przez człowieka [6] . Oprócz swojej multifunk-
cjonalności, megastruktura odpowiadać miała na
potrzeby metabolizmu jako system wydajny (pod
względem powierzchni zabudowy i użytkowej), a tak-
że łatwo „przystosowujący się”, pomimo bezustan-
nych przekształceń pozostający w równowadze i za-
chowujący porządek wizualny.

Analizując zagadnienia transformacji elementów
miasta, takich jak: szybkość i częstotliwość ich prze-
miany, Kenzo Tange stworzył pierwszy projekt me-
gastruktury – zabudowę Zatoki Tokijskiej [7]. Funk-
cjonalnym i kompozycyjnym „szkieletem” koncepcji
miał być jego system komunikacyjny: droga szyb-
kiego ruchu, wiążąca planowaną część Tokio z ist-
niejącym. Droga ta z kolei za pomocą bezkolizyj-
nych skrzyżowań łączyć się miała z poprzecznymi
ulicami dojazdowymi. Oparcie projektu na infrastruk-
turze drogowej wynikało z przekonania, iż właśnie
inżynierskie budowle komunikacyjne (zapory, przy-
stanie, autostrady, mosty), jako wymagające spo-
rych nakładów pracy i kapitału tworzone są z mozo-
łem, z założeniem ich długowieczności. Wypełnienie
natomiast tej komunikacyjnej i konstrukcyjnej kraty
(o module 200 m) – jednostki mieszkalne i zabudo-
wa użyteczności publicznej – podlegają ciągłym
transformacjom.

Miasto-kratownica
Szkielet – czy też pień – głównego kanału komu-

nikacyjnego planowanej Zatoki Tokijskiej wraz z po-
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przecznymi drogami dojazdowymi – gałęziami – oraz
wymiennymi elementami wypełniającymi – liśćmi –
tworzyć miały strukturę wyraźnie przypominającą
drzewo [8]. W eseju z roku 1965 A City is not a tree
Christopher Alexander skrytykował metabolistyczny
model kreowania miasta jako „sztuczny”, taki w któ-
rym sprzedajemy człowieczeństwo i bogactwo ży-
wego miasta za koncepcyjną prostotę, przynoszącą
korzyść jedynie projektantom, planistom, administra-
cji i deweloperom [9]. Zgodnie z, opartą na anali-
zie wzajemnych powiązań pomiędzy elementami
struktury, systematyką miast Alexandra, zastosowa-
ne przez Tange drzewo to najprostszy szablon po-
zwalający uporządkować złożoną konfigurację w spo-
sób hierarchiczny. Odrzucając modernistyczny,
higieniczny i czysto funkcjonalny rozkład przestrze-
ni, metaboliści traktowali architekturę i urbanistykę
jak organizację czysto mechaniczną. Według Asada
Akira zwrot w stronę złożoności i różnorodności
z jednoczesnym zachowaniem modernistycznej wraż-
liwości na logiczną  organizację przestrzeni pozwala
traktować metabolistyczne wizje miasta jako katali-
zator nowoczesnego funkcjonalizmu [10].

Niedogodnością systemu drzewa miał być jed-
nak według Christophera Alexandra brak bezpo-
średnich połączeń jego poszczególnych elementów
z innymi. Scalenie ich jedynie za pomocą ogniwa ze-
spalającego. W każdym zorganizowanym obiekcie
ekstremalne podziały i rozbicie elementów wewnętrz-
nych to pierwsze znaki nadchodzącej destrukcji.
W społeczeństwie rozpad oznacza anarchię. W jed-
nostce, dysocjacja jest oznaką schizofrenii i bliskie-
go samobójstwa [11].

Przeciwstawione miastu-drzewu, spontanicz-
ne „miasto-kratownica” miało być modelem ahierar-
chicznym, bardziej od tego pierwszego złożonym
i „subtelnym”, odpowiadającym „miastu naturalne-
mu”. „Kratownica” pozwalać miała na wzajemne, wie-
loogniskowe powiązania elementów, z założeniem,

iż jeśli dwa z nich, usytuowane w oddaleniu od sie-
bie, należą do zbioru, to wszystkie pomiędzy także.
„Kratownica” Alexandra odpowiada pojęciu z dzie-
sięć lat później utworzonej teorii Deleuze i Guattari -
pojęciu „miasta rizomatycznego” [12].

Miasto rizomatyczne
Jeżeli miastu metabolistycznemu odpowiada

model drzewa, postmetabolistycznemu odpowiada
rhizome – kłącze. W miejsce hierarchicznej struktury
o niezmiennej funkcji każdej z części składowych
pojawia się forma dynamiczna, zróżnicowana, plura-
listyczna [13].

Miasto w powietrzu [14] projektu Arata Isozaki na
pierwszy rzut oka wygląda jak pojedyncze drzewo,
w rzeczywistości ma być jednak ich zlepkiem. Cylin-
dryczne „pnie” o wysokości 200m spełniać miały
w nim rolę pionów komunikacyjnych oraz podtrzy-
mywać poziome „gałęzie” – wiszące w powietrzu jed-
nostki mieszkalne. System nadziemnych połączeń
i przejść struktury wiązać miał ze sobą elementy
w sposób wielokrotny, jak w alexandrowskiej „kra-
townicy”. Wymienne elementy struktury działać mia-
ły zaś jak „plug-ins” Cooka.

Uzyskanie prawdziwej złożoność miasta, według
Akira Asada możliwe jest jedynie poprzez wyrwanie
się kreatora z tradycyjnego procesu jego tworzenia,
prawdziwe otwarcie się na wpływy z zewnątrz. Tezy
tej dowiódł Arata Isozaki na wystawie w Tokio w roku
1970 kontestując metabolistyczną metodykę tworze-
nia. Przekazując w ręce publiczności wystawy pro-
ces kreacyjny (przekazując na jej ręce młotki, gwoź-
dzie i sznurki umożliwiające wyznaczenie punktów
infrastrukturalnych i powietrznych pasm zabudowy
o różnorodnej funkcji) Isozaki nadał mu cechy dyna-
mizmu, interaktywności, kolektywizmu. Efektem było
wyrwanie się z tradycyjnej formuły czasu i przestrze-
ni, miasto jako prawdziwie pozbawiona hierarchizmu
sieć infrastruktury i funkcji.
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Miasto plug-in
Plug-in City grupy Archigram i Petera Cooka jest

strukturą uosabiającą założenia bardzo zbliżone do
metabolistycznych, powstałe jednak na gruncie bry-
tyjskim. Bezustannie przeobrażająca się megastruk-
tura miała składać się z konstrukcji wypełnionej, pod-
legającymi standaryzacji, modułami. Podobnie do
jednostek mieszkalnych z megastruktury Isozaki,
w ramie Plug-in City zaplanowano rozmieszczenie
kapsuł mieszkalnych. W wizji nieobecne są już struk-
tury budowlane o danej funkcji, ale mechaniczne lub
elektroniczne elementy, spełniające określone zada-
nia. Postulat wartości estetycznej, gustu architekta
odchodzi w przeszłość. Wizję warunkują idee mobil-
ności i absolutnego podporządkowania wyborom
konsumenta. Podobnie też, jak u japońskich meta-
bolistów, następuje w niej – wraz ze strefowaniem –
metaboliczna wymiana elementów oraz kontrast po-
między niezmienną strukturalną ramą i podlegającym
ciągłym przeobrażeniom elementom.

Kontestacja modernizmu i tradycyjnego poję-
cia urbanistyki nie wykluczała oparcia wizji zarów-
no Archigramu, jak i metabolistów na pewnych
wątkach historii architektury, takich jak  futurystycz-
na wizja miasta jako dynamicznej maszyny, zilu-
strowana przez Citta Nuova Sant’Elii. Co więcej,
zagadnienia metabolicznego cyklu przemiany i cią-
głych transformacji architektury nie są w tradycji
japońskiej nowością, nawiązując do buddyjskich
doktryn (samsara i laklana-Aleksanatas) [15].
„Anarchiczne” miasto rizomatyczne wyznaczało na-
dejście w miejsce „higienicznie” uporządkowanej
ur-banistyki modernistycznej – postmodernizmu.
Poprzez swoją heterogeniczność może także zo-
stać uznane za ilustrację doktryny kapitalizmu –
postulatu braku odgórnego interwencjonizmu,
w tkance miasta interpretowanego chaosem pre-
lub wczesnokapitalistycznych struktur miasta”, kry-
tykowanych przez takich funkcjonalistów jak Le Cor-
busier [16].
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ARCHITEKTURA  NIERZECZYWISTA  W  PRZESTRZENI  DOSTĘPU

NOT  REAL  ARCHITECTURE  IN  SPACE  OF  ACCESS

Tekst przedstawia ambiwalentną sytuację procesu tworzenia i interpretacji współczesnej architektury. Społe-
czeństwo informatyczne i sieciowe, napędzane szybko zmieniającymi się trendami artystycznymi, modą
i efemerycznymi teoriami podzieliło wielowymiarową przestrzeń na niespójne, hiperrealistyczne przestrzenie
dostępu. Poszukiwanie prostej, rzeczywistej architektury staje się wyzwaniem dla kolejnej, etycznej generacji
architektów, inspirowanych ponadczasowymi wartościami systemów naturalnych i twórczymi siłami resiliencji.

Słowa kluczowe: wielowymiarowa przestrzeń, hiperrealność, społeczeństwo sieci,
przestrzeń dostępu, architektura informacji, architektura etyczna

Subjective text presents ambivalent situation in contemporary architecture creation and interpretation pro-
cess. Network and information society divided multidimensional space into incoherent, hyperrealistic spaces
of access, driven fast with changing artistic trends, fashions and ephemeral theories. Looking for simple, real
architecture is a challenge for ethical generation of architects inspired with timeless values of natural system
and executive forces of resilience.

Keywords: multidimensional space, hyperreality, network society, space of access,
information architecture, ethical architecture

Minęła jedna chwila w życiu świata ! Namalować
ją w całej jej realności i zapomnieć o wszystkim dla

niej ! Stać się tą chwilą, być czułą błoną ... dać
obraz tego, co widzimy, zapominając wszystko to,

co pojawiło się przed nami...
Cezanne [1]

Rzeczywistość możemy zdefiniować jako „wszyst-
ko co istnieje” rozróżniając jednocześnie ogląd świata
na rzeczywistość subiektywną i fenomenologiczną

czy też rzeczywistość obiektywną, bazującą na fak-
tach lub modelach matematycznych. Odczuwanie
architektury jako sztuki kształtowania przestrze-
ni w dużej mierze opiera się na subiektywnym po-
strzeganiu rzeczywistości, wynikającym z osobistych
doświadczeń, zdolności do obserwacji, wrażliwości
i percepcji zmysłowej w kolejnych wymiarach opisu-
jących przestrzeń. Czy więc architektura nierzeczy-
wista to jedynie architektura nieistniejąca, czy też
architektura nie wpisująca się w obecną, otaczającą

* Świątek Leszek, dr inż. arch., Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury
i Planowania Przestrzennego, Zakład Projektowania Architektonicznego.



542

rzeczywistość? Czy architektura oderwana od rze-
czywistości staje się architekturą nierzeczywistą?
Szybko nasuwającym się skojarzeniem architektury
nierzeczywistej staje się architektura cyberprzestrze-
ni, w której każdego dnia spędzamy coraz więcej
naszego czasu. Z jednej strony odrywa nas to od
rzeczywistości, z drugiej umożliwia percepcję rzeczy-
wistości w niespotykanej wcześniej skali. Pojawia
się pojęcie przestrzeni wirtualnej jako sztucznej rze-
czywistości, wygenerowanej przy użyciu technologii
komputerowej w celu uzyskania efektu interaktywne-
go, trój- lub wielowymiarowego świata, w którym
obiekty dają wrażenie przestrzennej, fizycznej obec-
ności.

Prowadząc rozważania o przestrzeni, należy
uwzględnić różne poziomy i skale dostępu do obiek-
tów umieszczonych w trzech zasadniczych wymia-
rach [2] . Problem dostępności rozpatrywać można
zarówno w obszarze cech fizycznych przestrzeni, jak
również, w kontekście kolejnych dodawanych wymia-
rów począwszy od czasoprzestrzeni, poprzez symu-
lacyjne matryce wielu przestrzeni światów równo-
ległych.  Odnosząc się do wizji rzeczywistości pre-
zentowanej przez starożytnych Greków, przestrzeń
opisywana była przez następujące pojęcia: somos,
psyche i pneuma. Somos opisuje cechy fizyczne,
psyche charakteryzuje cechy mentalne (psycholo-
giczne) natomiast pneuma cechy duchowe określo-
nego bytu. Dochodzimy tu do badania relacji pomię-
dzy przestrzenią a jej odbiorcą, odnajdywaniem skali
wrażliwości obserwatora na impulsy docierające
z otoczenia, umiejętności ich postrzegania, zrozu-
mienia ale również dostępności.

W dobie globalnej, sieciowej gospodarki świato-
wej pojęcie dostępność staje się sformułowaniem
kluczowym w naszym codziennym, cywilizowanym
życiu. Następuje rozwój społeczeństwa sieciowego
(network society) opartego na płynnej przestrzeni

i ponadczasowym czasie [3]. Posiadanie dostępu lub
jego brak określa często ramy przestrzenne, w któ-
rych się poruszamy. Stąd przestrzeń dostępu, jej
percepcja i pojmowanie może zdecydowanie się róż-
nić w oglądzie poszczególnych użytkowników. Miesz-
kaniec miasta może mieć ograniczony dostęp do
otwartych, naturalnych krajobrazów z jednej strony,
a jednocześnie wiele przestrzeni kulturowych, cha-
rakterystycznych dla miasta również wydawać się mu
będą jako obce, groźne, wyalienowane. Jako posia-
dacze kart kredytowych, właściciele wyrafinowanych
polis ubezpieczeniowych, klienci firmowych progra-
mów lojalnościowych, abonenci sieci telekomunika-
cyjnych kreujemy własne przestrzenie dostępu lub
jesteśmy w nie wtłoczeni albo wmanipulowani. Po-
przez kluby wakacyjne, kolekcjonowanie przebytych
mil lotniczych, stowarzyszenia bywalców cyklicznych
imprez kulturalnych czy sportowych kreujemy życie
w epoce dostępu. Możemy rozróżniać funkcjonowa-
nie obserwatorów w różnych przestrzeniach dostę-
pu, poruszających się w odmiennym tempie spraw
codziennych, jakby na innych trajektoriach byto-
wania. Brand rozróżnia sześć ważnych poziomów
tempa i rozmiarów w aktywnej strukturze zdolnej do
adaptacji cywilizacji. Zaczynając od najszybszego po-
ziomu, są to:

– moda / sztuka
– gospodarka
– infrastruktura
– rząd
– kultura
– przyroda [4].
Szybko zmieniające się trendy artystycznego prze-

kazu w tym architektoniczne środki wyrazu sprawiają,
że mamy do czynienia z narastającym rozwarstwie-
niem rzeczywistego odczucia piękna. W epoce re-
produkcji i klonowania sztuka dawna nie istnieje już
w taki sposób, jak niegdyś. Utraciła swój autorytet.
Jej miejsce zajął dziś język wizualny tak charaktery-
styczny dla społeczeństwa informatycznego [5].
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pawilony wystawowe, obiekty zabytkowe, architektura wir-
tualna / rzeczywista

co-housing, apartamentowce, osiedla zamknięte, slumsy

igrzyska olimpijskie, wystawy EXPO, targi, festiwale, cen-
tra handlowe, komercyjne imprezy masowe,

kluby golfowe, muzyczne, hotele, med-club, obszary VIP
(na lotniskach), parkingi strzeżone, cyberprzestrzeń

architektura bogatych, architektura ubogich, obiekty pre-
stiżowe, powtarzalne domy katalogowe

architektura modna (trendy materiałowe, lobbing techno-
logiczny), architektura ekonomiczna, architektura korpo-
racyjna, reklama, architektura cyberprzestrzeni

przekształcanie / zachowanie obiektów i obszarów zabyt-
kowych;
architektura mobilna / statyczna

architektura ekologiczna, slumsy

obiekty kultu, hospicja,

biznes parki, centra sztuki, muzea

nekropolie, mauzolea

PRZYKŁADOWE PRZESTRZENIE DOSTĘPU

Somos – przestrzeń fizyczna 3D, 4D, ×D

– przestrzeń tymczasowa / ponadczasowa

– przestrzeń zamknięta / otwarta

– przestrzenie dla mas

– przestrzenie dla jednostek

Psyche – przestrzeń mentalna

– przestrzeń kastowa
  (prywatna, publiczna, wspólna)

– przestrzeń wpływów

– przestrzeń progresywna (postępowość) /
 przestrzeń zachowawcza (konserwatyzm)

Pneuma – przestrzeń duchowa

– przestrzeń etyczna / nieetyczna

– przestrzeń sacrum / profanum

– przestrzeń misyjna

– przestrzeń ideowa 
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W takim kontekście, w jakiej mierze autentyczny
autorski przekaz architektoniczny w pełni dociera do
przeciętnego odbiorcy, na ile jest on zrozumiały dla
codziennego użytkownika przestrzeni?

Wydaje się, że współczesna architektura odczy-
tywana jest przez większość społeczeństwa głównie
w warstwie przekazu informacyjnego. Budynki iko-
ny, architektura miksująca style, sezonowość lanso-
wanych trendów i rozwiązań materiałowych oszała-
mia, być może fascynuje przez chwilę, by moment
później zostać przyćmionym kolejnym, brawurowym
rozwiązaniem – jakże często szumem informacyjnym
w eksploatowanej przestrzeni. Mniej lub bardziej świa-
domie kolekcjonujemy informacje o kolejnych obiek-
tach architektonicznych, jednakże mentalnie mamy
problemy z uporządkowaniem docierającego do nas
przekazu – ukrytego kodu architektonicznego (o ile
taki kod użyty został w procesie twórczym) czy zna-
lezienia zasad pozwalających na hierarchizację otrzy-
manej informacji. W społeczeństwie informacyjnym
najbardziej poszukiwanym zasobem w gospodarce
po stronie podaży nie są ani worki zboża, ani rudy
żelaza, ale uwaga innych [6]. Coraz większa liczba
przekazów walczy o ciągle malejącą wolną przestrzeń.
Oczywistym tego rezultatem jest zmniejszanie się cza-
su, który każdy z nas przeznacza na kolejną informa-
cję [7]. Stąd uczestniczymy w procesie ciągłej licy-
tacji idei architektonicznych, wkraczając w obszar
hiperprzestrzenni i hiperrzeczywistości. Odtąd hiper-
rzeczywistość zabezpieczona zostaje przed tym, co
wyobrażone, jak też przed wszelką możliwością odróż-
nienia tego, co rzeczywiste od tego, co wyobrażone,
pozostawiając miejsce jedynie na orbitalną powtarzal-
ność modeli i symulacyjne generowanie różnic [8].

Tak więc Virilio przekształca optymistyczną wiz-
ję McLuhana tzw. globalnej wioski na obraz global-
nego megamiasta, charakteryzującego się anonimo-
wością i dezintegracją, gdzie każdy komunikuje się
z każdym i gdzie nikt, z tego właśnie  powodu – nic
do nikogo naprawdę nie mówi. To wirtualne miasto –

zarządzane jest za pomocą technologii przekazu
informacji w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, ma-
my tu sytuację, w której czas panuje nad przestrze-
nią [9].

Czy mamy więc do czynienia ze sztuką organizo-
wania przestrzeni, z architekturą informacji dostoso-
waną do potrzeb społeczeństwa informatycznego?
W takim modelu mamy do czynienia ze zróżnicowa-
niem przestrzeni dostępu w zależności od umiejęt-
ności odczytywania warstw przekazu ukrytego kodu.
Jak zauważa Savater, ... nie chcemy więcej informa-
cji o tym co się dzieje, lecz pragniemy wiedzieć, co
posiadana informacja oznacza, jak mamy ją zinter-
pretować i powiązać z tym, co już wiemy lub czego
się dowiemy, jak wpływa ona na postrzeganie przez
nas rzeczywistości, w której żyjemy ... [10].Dla od-
biorców nie potrafiących odczytać kodu, oferowana
architektura staje się niezrozumiała, oderwana od
rzeczywistości, nierzeczywista. Tym do czego zmie-
rza każde społeczeństwo, podtrzymując produkcję
i nadprodukcję, jest próba wskrzeszenia rzeczywisto-
ści, która mu się wymyka [11]. Czy w poszukiwaniu
rzeczywistej architektury, będącej zaprzeczeniem
architektury próżnej, hedonistycznej może być ar-
chitektura pokorna, szczera i prosta, architektura
etyczna? Architektura pokorna jest zapomnieniem
o sobie, chroni przed bezprawiem podkreślania, ubie-
gania się o względy, pozostawia przestrzeń innym.
Prostota uwalnia od pozoru, wnosi ze sobą rygor
prawdziwości, daleka jest od szukania i podtrzymy-
wania swego wizerunku, fasadowości, czegoś co
obliczone jest na wywołanie wrażenia [12]. Prostota
równa się piękności, ujednolica świat materialny oraz
świat ducha, utrzymuje wartości etyczne. Wrażliwość
na wartość ma kluczowe znaczenie w kreatywności
i w projektowaniu. Musimy znać wartości, ku którym
zmierzamy. Musimy rozpoznawać wartości, które się
pojawiają, nawet wówczas, gdy ich nie szukamy [13].

Architektura etyczna, oparta na wartościach wy-
stępujących w systemach naturalnych staje się wy-
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zwaniem dla kolejnej generacji architektów, dla któ-
rych inspiracją może być dynamika Natury i siły twór-
cze i regeneracyjne w procesie samoorganizacji

i resiliencji [14]  ekosystemu naszej cywilizacji w cza-
sie rzeczywistym. Choć ciągle nasuwa się pytanie:
czy aby na pewno ta rzeczywistość istnieje?
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Jolanta Tofil*

OBIEKTY  O  KONSTRUKCJI  CIĘGNOWEJ  –  „UŻYTECZNE”  DZIEŁA
ARCHITEKTONICZNE  WSPÓŁCZESNEGO  MIASTA

OBJECTS  OF  STRING  CONSTRUCTION  –  „USEFUL”
ARCHITECTURE’S  WORK  OF  ART  OF  CONTEMPORARY  TOWN

O formie konstrukcji cięgnowych decyduje stosowna gra sił wspierająca się na układzie słupów, pylonów,
masztów, łuków oraz kabli i lin, które pospołu niosą pomosty i dachy i pozwalają rozwiązać problem ich
rozpiętości, wysokości i szerokości… Forma konstrukcji cięgnowej, której celem samym w sobie jest właści-
wa statyka budowli, inspiruje formę strukturalną postrzeganą jako szczególny rodzaj dzieła sztuki konstru-
owania i architektonicznego komponowania. Elementy konstrukcyjne włączone w architektoniczny porządek
rzeczy inspirują formę obiektów o strukturze cięgnowej i określają jej związek z otaczającą przestrzenią
współczesnego miasta.

Słowa kluczowe: forma architektoniczna, konstrukcje cięgnowe

The form of string constructions results from a suitable play of forces supported on a set of piles, pylons,
masts, arches and cables and lines, which together carry gangways and roofs and at the same time allow to
solve problems of span, height and width... The form of string construction which aims at proper static of a
building, inspires the structural form which is seen as particular kind of piece of art of designing and
architectural composing. Construction elements included in architectural order of things inspire the form of
objects of string structure and determine relations with the environment of temporary town.

Keywords: architectural form, string structures.

W 1889 roku, podczas Wystawy Powszechnej
w Paryżu, wieża Gustawa Eiffela objawiała nowatorską
myśl inżynierską swoją 300-metrową wysokością nie-
spotykaną wcześniej w budownictwie i nową formułą
statyki wspartą na ażurowym systemie stalowych kra-
townic. Realizacja tej budowli nie miała spełniać żad-
nych zadań funkcjonalnych. Celem samym w sobie
była demonstracja możliwości nowej konstrukcji, po-

kazanie że budowanie metodą prób i błędów odcho-
dzi w przeszłość. Dziś wieża wydaje się symbolizo-
wać epokę kultury technicznej.

Świadomość istnienia siły ciążenia i konieczność
przeciwdziałania jej zawsze były motywacją poszu-
kiwania rozwiązań, w których idea statyczna i sto-
sownie dobrany budulec rozstrzygały o trwałości
realizowanego obiektu. Niezależnie od przekonań,

* Tofil Jolanta, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.
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preferowanego stylu czy kierunku w architekturze,
konstrukcja i forma budynku trwają w nierozerwal-
nym związku.

Na szczególny charakter tego związku w dziejach
budowania zwraca uwagę Sigfried Giedion: w wie-
ku dziewiętnastym konstrukcja dała wyraz pragnie-
niom, które tkwiły uśpione w podświadomości archi-
tektów [1].

Najwcześniej te pragnienia spełniły się podczas
realizacji mostów wiszących. Ulepszona technologia
stali została wykorzystana w produkcji lin i sprawi-
ła, że te podstawowe elementy konstrukcji nośnej
uzyskały niespodziewaną wytrzymałość. Ameryka wy-
przedziła Europę w tych eksperymentach. W 1798 r.
most wiszący na linach stalowych powstał w Penn-
sylwanii, a w 1824 r. koło Tournon we Francji [2]. Przy-
jęta wówczas zasada przeniesienia całego obciąże-
nia na jednolite, elastyczne kable stalowe biegnące
wzdłuż konstrukcji, także dzisiaj stanowi podstawę
budowy najśmielszych mostów świata.

W XIX wieku nie zrealizowano budowli o przekry-
ciach wiszących ale wówczas pojawiły się obiekty,
które można uznać za ideowe, prototypowe wzorce
tej architektury. Ujawniły one możliwość realizacji pra-
gnień zawładnięcia przestrzeniami o ogromnych ku-
baturach dla nowych funkcji użytkowych. W 1851 r.
John Paxton, w zaskakującej skalą założenia prze-
strzeni Cristal Palace, umieścił oranżerię. W 1889 r.
konstruktor Cottancin i architekt Dutert zrealizowali
Palais des Machines – halę dla ekspozycji maszyn
o niecodziennych wówczas gabarytach: rozpiętości
117 m, wysokości 46 m i długości 420 m [3].

System stalowych kratownic zastosowany wów-
czas w obydwu obiektach pozwolił uzyskać nowa-
torski kształt architektury, który nie został wyrażony
w masie materii, przeciwnie, sprawiał wrażenie lek-
kości spotęgowanej przeszkleniami. Idea statyczna
pozwoliła stworzyć jednoprzestrzenne wnętrza nie
zakłócone przegrodami czy słupami. Wszystko to
sprawiało, że objawiła się architektura, gdzie ruch

zdawał się penetrować przestrzeń, ruch być może
tak nowatorski jak ten, który Francesco Borromini
uchwycił w swojej architekturze. Od około połowy
XX wieku takie efekty ujawniają się w budowlach
o konstrukcji cięgnowej (il. 1). Praca tej konstrukcji
jest nieodzowna wszędzie tam, gdzie idea statyczna
musi się zmierzyć z ogromnymi rozpiętościami i ku-
baturami, a więc we wszystkich tych obiektach gdzie
program funkcjonalny wymaga jednoprzestrzennych
wnętrz.

W perspektywie minionego czasu potwierdza się
to, że zrealizowane w XIX wieku obiekty stworzyły
podstawy nowoczesnej sztuki budowania. Dziś
wiedza konstrukcyjna, także ta dotycząca struktur
cięgnowych, wspiera się na nowych metodach obli-
czeń, które sprawdzają i potwierdzają intuicyjne idee
statyczne. Elementy konstrukcyjne traktowane są
w obliczeniach jako elementy liniowe, a przypisana
im praca sił ma działać w precyzyjnie określonych
kierunkach. Innowacje technologiczne ułatwiają mo-
dyfikację metod i sposobów realizacji. Umożliwiają
standaryzację i prefabrykację elementów konstruk-
cyjnych, co w praktyce prowadzi do ich precyzyjne-
go scalania na miejscu budowy. Nie bez znaczenia
są tu także względy ekonomiczne i czas realizacji.
Wszystkie te przedsięwzięcia wspiera praca z kom-
puterem. Pozwala ona przeprowadzić w szybkim
czasie wszelkie skomplikowane operacje obliczenio-
we i projektowe. To umożliwia wybór wariantów za-
łożeń statycznych: zmniejszenie masy, zwiększenie
sztywności i stateczności struktury. Komputerowe
obrazy przedstawiają charakterystyczne cechy rze-
czy zanim zostanie zrealizowana [4].

Bez odważnych prekursorskich doświadczeń re-
alizacyjnych, sięgających XIX wieku, stosowne ko-
rekty nie byłyby możliwe. Nie byłyby one także moż-
liwe bez ciągłych ulepszeń technologii materiałów
budowlanych. Osiągnięcia w tym zakresie sprawiły,
że stal i żelbet znalazły swoje stałe miejsce w co-
dziennej praktyce budowlanej, a realizacje mostów
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1. Lodowisko w Monachium – wnętrze / Ice rink in Munich – inside view   2. Pylon mostu Alamillo w Sewilli / Pylon of
Alamillo Bridge in Seville   3. Kadr Millennium Dome w Londynie / Local view of Millennium Dome in London   4. Grande
Bigo (pawilon otwartej wystawy), Genua, Włochy / Grande Bigo (exhibition pavilion), Genoa, Italy   5. Stadion Francji
(Stade de France), Saint – Denis, Francja / Stadium of France (Stade de France), Saint – Denis, France
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i przekryć wiszących nie mogłyby się bez nich obejść.
Stal wykorzystuje się w elementach mostu wiszące-
go: w głównych linach nośnych, wieszakach pod-
wieszających, kratownicowych pylonach i pomo-
stach, a w mostach podwieszonych również w linach
odciągowych.

W przypadku betonu wykorzystywane są jego
właściwości wytrzymałościowe i walory plastyczne,
pozwalające modelować rzeźbiarskie kształty pylo-
nów. To beton sprawił, że pylony mostu w Sewilli
(il. 2) czy w Usti nad Łabą bardziej wydają się być
rzeźbami ustawionymi w miejskim krajobrazie niż ele-
mentami nośnej struktury.

Żelbet i stal pojawiają się także w elementach sta-
tycznych przekryć wiszących: w podporach – słu-
pach, masztach, łukach i całym systemie olinowania
(il. 3). Szkło uzupełnia tak zaprogramowaną całość.

Dziś coraz większe zainteresowanie wzbudzają
kompozyty polimerowe, wzmacniane włóknami wę-
glowymi, szklanymi, aramidowymi [5]. Dotyczy to
także tkanin z włókien szklanych lub poliestrowych
powlekanych teflonem bądź silikonem. Zaskakująca
wytrzymałość i lekkość tej materii pozwala zmniej-
szać ciężar własny konstrukcji, a w strukturach wi-
szących jest to cecha istotna. W obiektach, w któ-
rych użyteczność wymaga naturalnego doświetlenia
transparentność tych materiałów jest zaletą przema-
wiającą na rzecz ich coraz większej popularności.
Wnętrze jest nie tylko dobrze doświetlone ale w grze
świateł wciąż zmienia się panujący tam nastrój.

Spełnienie nowych potrzeb funkcjonalnych pro-
wokowało przekraczanie dotychczasowych: wysoko-
ści budynków, rozpiętości przekryć i mostów. Oka-
zało się, że granice które do niedawna wydawały się
być nieprzekraczalne przy budowie mostów i prze-
kryć, z łatwością zostały pokonane za sprawą wiszą-
cych struktur cięgnowych [6]. Ten rodzaj konstruk-
cji, będąc zarazem środkiem i celem samym w sobie,
staje się punktem wyjścia dla innej organizacji prze-
strzeni.

W prekursorskich budowlach, takich jak wspo-
mniane już Cristal Palace czy Palais des Machines,
przestrzenie wnętrz wolne od lasu podpór, które
w nieodległej przeszłości zaskakiwały, są obecnie po-
wszechnie stosowane. Co więcej, bez takich prze-
strzeni, nie mogłyby być realizowane dziś obiekty
stosowne do nowych obyczajów zamieszkiwania,
pracy i wypoczynku. Te nowe wymagania sprowo-
kowały rozszerzenie programu funkcjonalnego. Nie
tylko konstrukcja i materia, ale także funkcja stała
się motywacją dla poszukiwania nowego kształtu bu-
dowli [7]. Pojawiły się ogromne przekrycia wiszące
osłaniające trybuny stadionów, zadaszenia wiszące
nad obiektami sportowymi, dworcami kolejowymi
i lotniczymi, budynkami wystawienniczymi czy wielo-
funkcyjnymi, a także halami przemysłowymi o roz-
piętościach wcześniej niespotykanych. Czyli wszę-
dzie tam, gdzie równocześnie przebywa ogromna
liczba osób. Świadczą o tym chociażby widownie
nowoczesnych stadionów olimpijskich, które mogą
pomieścić dziesiątki tysięcy widzów.

Sprostanie takiemu zadaniu oznaczało koniecz-
ność wznoszenia budowli o niewyobrażalnych do-
tychczas gabarytach. W praktyce inżynierii roz-
piętość stanowi punkt wyjściowy i ona była pod-
stawowym kryterium w poszukiwaniu rozwiązań.
Zasady statyczne konstrukcji cięgnowych okazują
się być wyjątkowo przydatne dla tak określonych
celów. Motywacje funkcjonalne sprawiły, że w świe-
cie przekształcanym przez człowieka pojawiła się
architektura zaskakująca skalą. Stało się to możli-
we dzięki strukturze cięgnowej, która rozszerzyła
repertuar form stosowanych w kompozycji archi-
tektonicznej.

Wszystko to zdaje się potwierdzać przekonanie
amerykańskiego architekta Tony Robina wyrażone
w słowach: wkraczamy w okres, w którym konstruk-
cja stała się awangardą projektowania architekto-
nicznego  [8].
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Przykłady obiektów o konstrukcji cięgnowej – zna-
ków miejsca współczesnego miasta:

• Most Alamillo w Sewilli, Hiszpania (il. 2)
Forma architektoniczna tego mostu zadziwia swą

lekkością. Calatrava łączy wiedzę konstruktora i wy-
obraźnię architekta z umiejętnościami budownicze-
go-wykonawcy, i to jest podstawą jego twórczości,
również w przypadku tego obiektu. Podobnie jak
Nervi, docenia w architekturze intuicję oraz prawa
natury. Jest przeciwnikiem kąta prostego, co ujaw-
nia sylweta tego mostu. Forma pylonu „ciągnącego”
liny sprawia wrażenie, jakby nie tylko pomost, ale
cały most miał być uniesiony ku górze. Pochylenie
podpory nadaje budowli dynamiczny charakter, co
potwierdza, że odstępstwo od kierunków pion – po-
ziom potęguje takie wrażenie. Dynamikę kompozycji
podkreślają wymodelowane w betonie kształty pylo-
nu, pozbawionego lin odciągowych. Lokalizacja py-
lonu na jednym z brzegów przeprawy sprowadza
akcent na tę właśnie stronę założenia. Rytmiczny,
harfowy układ cięgien i równoległość linii pomostów
dopełniają charakterystykę mostu.

• Millennium Dome, Londyn, Wielka Brytania (il. 3)
Struktura kopuły zadaszenia jest odbiciem eko-

nomii formy natury – naprężonej powłoki bańki my-
dlanej. W obiekcie możemy wyróżnić formę główną
– czaszę i formy podrzędne – pylony i liny, które
wspólnie odpowiadają za jego jakość. Syntetyczna
forma ogromnego przekrycia narzuca się dobitnie,
a poszczególne części ustroju nośnego, pojmowane
jako wieloznaczne, są pomiędzy sobą jednoznacz-
nie powiązane. Spoistość formy budowli odnosi się
więc do sił przyciągających, działających pomiędzy
elementami – częściami w obrębie całości założenia.

• Grande Bigo (pawilon otwartej wystawy), Ge-
nua, Włochy (il. 4)

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne obiektu wska-
zuje raczej na podporządkowanie projektu założo-

nym z góry efektom plastycznym. Z pewnością za-
decydowały względy historyczne – nawiązanie do XV-
wiecznych żurawi portowych. Obiekt charakteryzuje
się niezwykle dynamiczną kompozycją architekto-
niczną. Formy poszczególnych elementów konstruk-
cyjnych określone są poprzez nadrzędną funkcję jaką
jest przeciwdziałanie sile ciężkości. Kształty i usytu-
owanie tych elementów podporządkowano idei sta-
tycznej, która wyznacza im ściśle określoną rolę jaką
mają pełnić w strukturze cięgnowej. Siły ujarzmione,
jakby zatrzymane w ruchu zobrazowane są przez li-
nie, kształty i kierunki masztów i cięgien. Ich roz-
mieszczenie w przestrzeni rozstrzyga o efekcie gry
podporządkowanej poszukiwaniu formy architekto-
nicznej.

• Stadion Francji (Stade de France), Saint – De-
nis, Francja (il. 5)

Kształt tej przestrzeni definiuje charakter przekry-
cia nad trybunami. W całości założenia architekto-
nicznego dominuje ono skalą powierzchni. Wyrazi-
sty kształt został wyznaczony eliptycznym zarysem
planu. Dach sprawia wrażenie, jakby zawisł w prze-
strzeni o własnych siłach. Dzieje się tak dlatego, że
przekroje elementów nośnych, masztów i lin, są tak
niewielkie, że stają się prawie niezauważalne w skali
założenia, chociaż tak naprawdę, to one odpowia-
dają za statykę całej budowli.

• Hala widowiskowa w Katowicach, Polska
Utrwalenie formy obiektu nastąpiło w zdecydo-

wanie 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 prze-
krycia sprawia, że budowla odznacza się dynamiką
kompozycji architektonicznej.
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DZIEŁO  ARCHITEKTONICZNE  W  PRZESTRZENI  MIASTA  –
WSPÓŁCZESNE  POSTAWY  TWÓRCZE

ARCHITECTURE  IN   A  CITY  SPACE  –  CONTEMPORARY
DESIGN  ATTITUDES

Zagadnienie relacji przestrzennych obiektów architektonicznych z kontekstem w jakim powstają, zwłaszcza
w przypadku kontekstu miejskiego, wydaje się problemem ważnym. Rozwój teorii i praktyki architektonicznej
oraz teorii budowy miast w XX wieku, zaowocował zdefiniowaniem kilku odmiennych postaw twórczych w tej
materii. Powstałe relacje dzieło architektury – przestrzeń miasta nie zawsze tworzą harmonię przestrzeni.
Coraz powszechniejsza staje się postawa twórcza projektowania budynków –„ikon”, której konsekwencją
jest nieciągłość przestrzeni miejskiej. Należy zauważyć, że o tym, czy powstanie nowa – wysoka jakość
przestrzeni, decyduje nie tylko nowa forma bądź jej elementy, ale również w dużym stopniu charakter
samego kontekstu.

Słowa kluczowe: dzieło architektoniczne, przestrzeń miasta, budynek-ikona, kontekst,
architektura: kreatywna, progresywna, regresywna

The problem of relation architectural work – city space seems to be important and complicated. The deve-
lopment of architectural and urban theory in XX century caused that a few different concepts of design
attitudes in that matter were defined. They differ in  understanding of the role and meaning of contemporary
architecture. Created relations architecture – city context are not always harmonious. Designing „icon”–
buildings becomes the most popular idea now and it leads to noncompact city space as the consequence.
The charakter of the context has also the influence for a quality of created space relation.

Keywords: architectural work, city space, icon-bulding, context,
architecture: creative, progressive, regressive

* Tokajuk Andrzej, dr inż. arch., Politechnika Białostocka, Wydział Architektury.

Problem relacji dzieła architektonicznego do jego
otoczenia, wpływu na otaczającą przestrzeń, okre-
ślany również jako zagadnienie  kształtowania no-
wych form architektonicznych w odniesieniu do kon-

tekstu miejsca nie jest nowy – właściwie istnieje tak
długo, jak istnieje architektura. Zagadnienie to doty-
czy relacji wznoszonych dzieł architektury zarówno
do naturalnego krajobrazu, jak i do przestrzeni zurba-
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nizowanej, w której powstają. Nowe „rzeczy archi-
tektoniczne” – często wartościowe i interesujące same
w sobie – nie są kształtowane odpowiednio do miej-
sca, w którym powstają, np. w sensie morfologicz-
nym bądź symbolicznym; czasami powodują chaos
w przestrzeni. Projekt architektoniczny jest związany
z miejscem, nadaje znaczenie miejscu – przekształ-
ca je w momencie powstania kreując nowe cechy
przestrzeni, tworząc nową całość struktury urbani-
stycznej lub krajobrazu naturalnego [1]. Sposób,
w jaki takie relacje są kształtowane jest uwarunko-
wany przede wszystkim sposobem pojmowania roli
i znaczenia architektury.

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia
w relacji dzieło architektoniczne a przestrzeń miejska,
zurbanizowana. Spowodowane jest to również tym, iż
dzieło architektoniczne odnosi się również do idei
miasta – idei jego tworzenia. O ile w mieście dziewięt-
nastowiecznym zasady tych relacji były czytelne, to
w wieku dwudziestym wystąpiło wiele postaw twór-
czych w tym zakresie. Miasto dziewiętnastowieczne
tak lubimy za proste zasady: porządek ulic, które wy-
znaczały zasady kształtowania elewacji, budynki uży-
teczności publicznej były mocno związane z przestrze-
niami publicznymi i infrastrukturą – wszystko to
stanowiło mocny, określony kontekst. Ostatni wiek
zmienił pewne jak dotąd zasady kształtowania miast,
sformułował nowe, a co za tym idzie zmienił relacje
dzieło – przestrzeń miejska, doprowadzając w konse-
kwencji do chaosu. Zrozumienie, w jaki sposób bu-
dować projekt, kształtować miejsce, w którym będzie
on zlokalizowany stało się bardziej złożone. Zmieniły
się relacje pomiędzy strukturą urbanistyczną, nastąpi-
ły też  zmiany w społeczeństwie (kulturze, ekonomii,
technologii, itp.). Punktem wyjścia takich relacji była –
jak dotąd – klasyczna zasada utrzymania właściwej
skali budynku, który powinien respektować skalę tkan-
ki urbanistycznej otoczenia. Wysokość budynku, ale
też kompozycja bryły, podziały fasad, materiały, fak-
tura, detale to cechy otoczenia, które powinny być

brane pod uwagę podczas tworzenia nowych dzieł
w klasycznym rozumieniu procesu projektowego.

Pierwszą postawą twórczą w historii architektury
współczesnej, która zerwała z obowiązującym kano-
nem była postawa architektów nurtu modernizmu.
Zafascynowanie technologią oraz sformułowane
nowe determinanty spowodowały powstawanie m.in.
wysokich biurowców, superjednostek mieszkanio-
wych, osiedli, które całkowicie zmieniły sylwety miast
i relacje do otaczającej przestrzeni. Agnostyczna
definicja Le Corbusiera: architektura to jest gra brył
w świetle, odcina się od jakiejkolwiek mistyki, „rzecz
architektoniczna” staje się najważniejsza. Modernizm
pozostawił po sobie znaki zwłaszcza w warstwie urba-
nistycznej, w przestrzeni miast – jako konsekwencję
doktryny urbanistycznej kształtowania przestrzeni
opartej na Karcie Ateńskiej. Dzieła modernizmu – to
obiekty o architekturze współczesnej, ale z reguły
świadomie ignorującej kontekst. Niekiedy są to re-
alizacje o bardzo znacznych gabarytach w stosunku
do obiektów otoczenia, co wywołuje poważne skutki
przestrzenne. Przykładem takiego obiektu może być
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Barcelonie autorstwa
Richarda Meiera. To wybitne dzieło architektury mo-
dernistycznej zlokalizowano w starej dzielnicy mia-
sta Raval. Obiekt świadomie ignoruje morfologię za-
budowy sąsiadującej, chociaż przed budynkiem
o potężnych gabarytach (120 × 35 metrów) i skali
podjęto próbę wykreowania przestrzeni publicznej
o ciekawym charakterze.

Wśród dzieł architektonicznych – „klasycznie
modernistycznych” realizowanych w ostatnich deka-
dach (zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku), od-
najdziemy również przykłady realizacji ocenianych
przez krytykę pozytywnie w aspekcie relacji z oto-
czeniem. Możemy do nich zaliczyć m.in. budynek
Metropolitan Normana Fostera w Warszawie. Obiekt
odpowiada dokładnie pięciu zasadom architektury
współczesnej Le Corbusiera: jest oparty na słupach,
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„unosi” się ponad terenem, posiada „wolną” fasadę,
„wolny” plan, horyzontalną kompozycję i płaski dach
[2]. Zastosowano w nim system żelbetowych słupów
i żelbetowych płyt stropowych. Te zasady budowy
były różne od tradycyjnych. Ich zastosowanie oraz
sposób komponowania bryły doprowadziły do po-
wstania architektury może nie do końca harmonizu-
jącej z otoczeniem, ale w pewien sposób odpowia-
dającej uwarunkowaniom miejsca [3].

Dobrymi przykładami architektury właściwie osa-
dzonej w przestrzeni miasta, a mającej swoje korze-
nie w modernizmie są realizacje niektórych architek-
tów wywodzących się ze Szkoły Architektury w Grazu
(Austria)[4]. Dzieła m.in. Klausa Kady, Michaela Szysz-
kowitza, Karly Kowalski, Guntera Domeniga, Volkera
Giencke to oryginalna współczesna architektura
kreatywna, respektująca uwarunkowania kontekstu.
W tych przypadkach powstały nowa jakość przestrze-
ni architektoniczno-urbanistycznej i architektura od-
powiadająca czasom, w których żyjemy.

Odmienna od modernistycznej postawa twórcza
w aspekcie relacji dzieła architektury z otaczającą
przestrzenią miasta  została zdefiniowana w nurcie
postmodernizmu. Inny sposób pojmowania przez
architektów-postmodernistów roli i znaczenia archi-
tektury przejawiał się m.in. w operowaniu metaforą,
poszukiwaniu ducha miejsca i związków z przeszło-
ścią, stosowaniu rozwiązań urbanistycznych operu-
jących klasycznymi elementami (ulica, plac, pierze-
ja, itp.) w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, a także
w scenograficznych formach aranżacji przestrzeni.
Transformacje wzorców przeszłości i użycie detali
klasycyzujących znajdziemy m.in. w projektach Ja-
mesa Stirlinga, Charlesa Moora, Michaela Gravesa,
Ricardo Boffila i innych, a sam Stirling stwierdza, iż
…architektura powinna być historią kontynuacji [5].

Twórcze traktowanie elementów symbolicznych
oraz tradycyjnych w kontekście otaczającej przestrze-

ni odnajdziemy też w projektach niektórych polskich
architektów, np. w pracach Marka Budzyńskiego.
Jedna z jego sztandarowych realizacji – gmach Sądu
Najwyższego przy placu Krasińskich w Warszawie,
charakteryzuje się autorską interpretacją elementów
kompozycji przestrzennej i detalu, a powstałą archi-
tekturę należy ocenić jako progresywną. Inny przy-
kład wykreowania dobrych relacji przestrzeni dzieła
architektury z przestrzenią miasta to realizacja dziel-
nicy Ursynów Północny w Warszawie, zwłaszcza zaś
zlokalizowanego tam kościoła, zadziwia też świado-
mość fantastycznie założonej sekwencji przestrze-
ni w architekturze mieszkaniowej [6]. Jakże często
w Polsce obiekty sakralne nie są integrowane z prze-
strzenią miasta, a wręcz wydzielane ogrodzeniem,
co zaburza ciągłość przestrzeni!

Najbardziej spektakularna postawa twórcza ostat-
nich kilkunastu lat w relacji dzieła architektoniczne-
go i przestrzeni miasta to wznoszenie obiektów-ikon
(signature design). Nie musi ich łączyć ten sam styl,
ale powinny charakteryzować się oszałamiającą bryłą,
łamiącą granice estetyki i zasady konstrukcji; po-
winny być również zaprojektowane przez sławnego
architekta. Jak twierdzi znany krytyk architektury, Char-
les Jencks, budynki ikony to nieuchronna konsekwen-
cja rozwoju cywilizacji obrazkowej, showbiznesu i eko-
nomicznego wzrostu. To konieczność dziejowa [7].
Niektóre z takich realizacji rozsławiają miasto, zmie-
niając jego charakter (np. Muzeum Guggenheima
w Bilbao Franka Gehry’ego – dzieło o rewolucyjnej
tektonice, które zmieniło miasto w światową, kultu-
ralną metropolię czy Kunsthaus w Grazu, amorficzna
realizacja angielskich architektów Petera Cooka i Co-
lina Fourniera. Z reguły takie realizacje świadomie
ignorują kontekst. W nurcie tym wyrażanym poprzez
idee dekonstrukcji czy neokonstruktywizmu, forma nie
jest już rezultatem funkcji. Funkcja estetyczna staje
się dominującą siłą wyrazu dzieła sztuki, a konstruk-
cja jest tylko środkiem do uzyskania szokującej formy
[8]. Niektóre takie obiekty oddziaływają pozytywnie
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na przestrzeń miasta (tzw. efekt Bilbao) o takich reali-
zacjach również możemy mówić, iż przynależą do ar-
chitektury współczesnej kreatywnej.

Istnieją jednakże obiekty zaprojektowane w ogó-
le bez żadnych analiz relacji z otoczeniem, głównie
po to, aby w mieście ślad po sobie pozostawił sław-
ny twórca! Nie tworzą one pozytywnych relacji „no-
wego” ze „starym”. Takie przykłady to  architektura
regresywna – jest ich wiele, a miasta na początku
XXI wieku stały się zbiorem ikon, a nie ciągłą prze-
strzenią. Charakterystyczne przykłady o takim cha-
rakterze to m.in. budynki wysokie (np. Torre Agbar
Jeana Nouvela w Barcelonie czy projektowany wie-
żowiec Lilium Tower Zahy Hadid w Warszawie – przy-
kład mało pozytywny, gdyż jak się okazało jego po-
mysł powstał na długo zanim autorka obejrzała
miejsce przyszłej realizacji).

Na tym tle pozytywnie prezentują się dzieła ar-
chitektury innej postawy twórczej – minimalizmu.
Ta bardzo skromna architektura zazwyczaj dobrze
„wpisuje” się w miasto, nie dominuje, nie „krzyczy”
i często jest interesująca. Takimi pozytywnymi przy-
kładami mogą być tutaj Muzeum Sztuki Współcze-
snej MOCA w Nowym Yorku pracowni SANAA –
uznane przez media za najlepszy budynek użytecz-
ności publicznej w USA w 2007 (autorzy: Kazuyo
Sejima i Ryue Nishizawa), czy nowe skrzydło mu-
zeum Nelsona-Atkina w Kansas City (Bloch Building
– nagroda roku 2008 przyznana przez Amerykański
Instytut Architektów) autorstwa Stevena Holla.
W pierwszym przypadku na kompozycję bryły skła-
da się siedem prostopadłościanów, ustawionych
i poprzesuwanych jeden na drugim. Przesunięcia
„pudełek” umożliwiły doświetlenie pomieszczeń,
a elewacje wykonano z aluminiowej siatki. Taka po-
stawa twórcza jest bliska stwierdzeniu Witolda Ryb-
czyńskiego, który m.in. mówi, że nie ma powodu,
dla którego nowy budynek miałby wyróżniać się spo-
śród istniejących, jeśli nie ma on jakiegoś specjal-
nego znaczenia [9].

Podobne postawy twórcze, bliskie minimalistycz-
nej, spotykamy w architekturze współczesnej lokali-
zowanej na obszarach o wartościach kulturowych.
Gdy kontekst architektoniczno-urbanistyczny ma cha-
rakter obiektów zabytkowych nowo projektowane
budynki są często traktowane jako tło w stosunku
do istniejących. Nowe szklane fasady zachowują się
neutralnie, „odbijając” ważne obiekty zabytkowe
(architektura tłowa). Chociaż taka architektura jest
skromna, prosta, pozbawiona zbędnego detalu – to
przy zachowaniu dobrych proporcji, odpowiednich
podziałów elewacji i kompozycji formy, może powstać
dobra jakość nowej przestrzeni architektoniczno-
urbanistycznej [10].

Kończąc rozważania na temat relacji przestrzen-
nych dzieła architektonicznego i jego kontekstu
trzeba wspomnieć o stosunkowo nowej metodzie
twórczej – kształtowaniu heterotypów. Heterotypy –
to postawa-metoda twórcza występująca głównie
podczas modernizacji przestrzeni zurbanizowanej,
przekształcania monofunkcyjnych obszarów już za-
budowanych w obszary o wielu funkcjach, np. miesz-
kaniowej, usługowej, użyteczności publicznej, rekre-
acyjnej oraz przestrzeni publicznych. W aspekcie wizji
kształtowania współczesnego miasta, metoda ta wy-
daje się słuszna także podczas planowania i projek-
towania nowej tkanki architektoniczno-urbanistycznej
na niezurbanizowanych obszarach.

W niniejszej syntezie współczesnych postaw re-
lacji dzieła i przestrzeni miasta pominięto przykłady
realizacji pseudoarchitektonicznych oraz przykłady
kontynuacji tradycji zawierających bezpośrednie cy-
taty z przeszłości. Tradycji nie wolno bowiem trakto-
wać jako stały powtarzalny wzór, formę, ale jako prze-
kaz wiedzy, której aktualność musi dokonywać się
przez jej stały rozwój.

Projektowanie obiektów architektonicznych kreu-
jących dobre relacje z kontekstem w jakim powstają,
zwłaszcza w przypadku kontekstu miasta, wydaje się



556

problemem ważnym i skomplikowanym. Rozwój teorii
i praktyki architektoniczno-urbanistycznej, rozwój teo-
rii budowy miast w XX wieku, zaowocował zdefinio-
waniem kilku odmiennych postaw twórczych w tej
materii. Powstałe relacje dzieło architektury – prze-
strzeń miasta nie zawsze tworzą harmonię przestrze-
ni, najwięcej negatywnych oddziaływań i dysonan-
sów przestrzennych dotyczy modernistycznych dzieł
architektury. Paradoksalnie to, co było sztandarowym
założeniem modernizmu – doktryna urbanistyczna,
stało się przyczyną jego wielu porażek.

Coraz powszechniejsza staje się postawa twór-
cza projektowania budynków – „ikon”, której konse-
kwencją jest nieciągłość przestrzeni miejskiej. Trze-
ba pamiętać, że o tym, czy powstanie nowa – wysoka
jakość przestrzeni, decyduje nie tylko nowa forma
bądź jej elementy, ale również w dużym stopniu cha-
rakter samego kontekstu. W warunkach kontekstu
nieciągłego, rozproszonego, niejednoznacznie zde-
finiowanego bardzo ważne są wytyczne i warunki
zabudowy określone w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzeni. W przypadku zbyt szczegó-

łowego, restrykcyjnego, albo błędnego zdefiniowa-
nia zapisów planu istnieje prawdopodobieństwo po-
wstania kiczu, pastiszu i architektury regresywnej –
amorfologicznej w różnej postaci.

Wartościowy, ciągły kontekst miejski oraz właści-
we sformułowanie warunków brzegowych do projek-
towania – architektonicznych, a zwłaszcza urbani-
stycznych (gabaryty, podziały,  wysokość, proporcje,
brak ograniczenia materiałowego) dają szanse
powstania architektury kreatywnej, o wysokich wa-
lorach przestrzennych.  Wydaje się, że edukacja ar-
chitektoniczna zbyt mało miejsca poświęca należy-
temu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu
do projektowania w różnych warunkach kontekstu
miasta. Każda epoka posługuje się innymi materia-
łami, a tworzona architektura zawsze jest i będzie
„nowa” w zastałym, istniejącym otoczeniu. W aspek-
cie relacji z kontekstem, nie da się jednoznacznie
rozstrzygnąć, czy harmonia z miejscem jest lepsza
niż kontrast. Ale z pewnością dzieło architektury
powinno być osadzone w realiach czasów, w któ-
rych powstaje.
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MOTYWACJE URBANISTYCZNE DZIEŁA ARCHITEKTONICZNEGO

URBAN  MOTIVATIONS  OF  ARCHITECTURAL  WORK

Bardzo duży wpływ na projekt mają lokalne warunki, przepisy urbanistyczne i rozporządzenia prawne regu-
lujące wzajemne relacje budynków dotyczące doświetlania budynków, ich zacieniania, wysokości, użytego
materiału. Ten wpływ na Tadao Ando był tak duży, że by je spełnić, przy projekcie HHStyle.com/casa
w Tokio, odszedł od stylistyki geometrii, prostoty i betonu w stronę załamanych, czarnych płaszczyzn stalo-
wych Stealth. Albo swoistego, czarnego origami.

Słowa kluczowe: Ando, Tokio, Stealth, rozporządzenia prawne, przepisy urbanistyczne

Sometimes, local law, urban requirements, various conditions such as the shadow that would be cast by the
building, limiting any structure to a steel or wooden frame and no more than two stories in height are
important factors influencing the design. Tadao Ando, in one of his Tokyo project, left the idea of geometry,
axis and concrete and proudly presented Stealth esthetics to response these demands.

Keywords: Ando, Tokyo, Stealth esthetic, urban requirements

Studio meblowe zaprojektowane przez Tadao
Ando w 2004 roku, sprzedające artykuły uznanych
projektantów HHStyle.com/Casa zlokalizowane jest
wzdłuż bulwaru pieszego jednej z dzielnic Tokio.

Wpływ na kształt budynku miało mnóstwo czyn-
ników zewnętrznych. Pierwszym z nich jest podział
działki przeznaczonej na projekt na dwie części.
Jedna (na której zlokalizowana jest sama budowla)
jest przeznaczona na dłuższy czas wynajmu, druga
z krótszym czasem, przeznaczona została na małą
architekturę, zieleń, dojście. Kolejnymi elementami
mającymi wpływ na charakter budynku są lokalne
warunki, przepisy urbanistyczne i rozporządzenia

prawne regulujące wzajemne relacje budynków do-
tyczące doświetlania budynków, ich zacieniania, wy-
sokości. Istotną sprawą, która wpłynęła również na
kształt i usytuowanie budynku była znajdująca się
w miejscowym planie zagospodarowania droga
wdzierająca się częściowo na teren inwestycji. Inny-
mi wymogami były maksymalna wysokość budynku
– dwie kondygnacje naziemne i materiał (stal lub
drewno) użyty do kształtowania konstrukcji. Tu stały
się nim być belki stalowe [1].

Rzut budynku został dopasowany do działki i do
otaczającego kontekstu, natomiast forma budynku
nawiązująca do estetyki Stealth jak określili pierwszy

* Twardowski Mariusz, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicz-
nego, Katedra Kompozycji Architektonicznej.
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Budynek HHStyle.com/casa, Tokio, projekt: Tadao Ando, fot: Mitsuo Matsuoka / HHStyle.com/casa building, Tokyo, Pro-
ject: Tadao Ando, photo: Mitsuo Matsuoka
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raz ten sposób formowania kształtów architektonicz-
nych Hiszpanie [2], odbiega od prostokreślnych
obiektów otaczających budowlę Ando. Stealth – in-
spirowana pierwotnie formą samolotu F-117 staje się
tutaj wiodącą formą kształtującą to studio meblo-
we [3]. Na pierwszy rzut oka, raczej nie można tutaj
rozpoznać ręki Tadao Ando. Autor tak tłumaczy roz-
rzeźbioną bryłę budynku opowiadając o procesie pro-
jektowania:

Kształt nie bazuje na osiach kompozycyjnych lub
geometrii. Od samego początku wyobrażałem sobie
ten budynek jako stalową konstrukcję obudowaną
w stalowe płaszczyzny – panele pofałdowane jak ori-
gami. Wielkość budowli była zdeterminowana głów-
nie przez różne zewnętrzne warunki urbanistyczne,
m.in. zacienianie. Po kolejnych próbach i korektach
oraz studiach nad konstrukcją, osiągnięto docelową
bryłę [4].

Czarne płaszczyzny to 16 mm płyty stalowe ma-
lowane fluoropolimerową farbą, dzięki swojemu
kształtowi, wspomagają konstrukcje główną opartą
na belkach stalowych. Przy niewielkich otwarciach
(otwory okienne i drzwiowe), ukształtowanie płasz-
czyzn zaproponowane przez Ando wspomaga do-

świetlenie wnętrza jednocześnie „podrywając” budy-
nek w górę, jak gdyby na przekór grawitacji. Taki
język architektury znany był bardziej z projektów Li-
beskinda, Coop Himmelb(l)au lub Morphosis. Jed-
nak wśród nich, niespodziewanie pojawił się Ando
ze swoją nową filozofią definiując wspomnianą Ste-
alth na nowo [5]. Czarne płaszczyzny budynku rów-
nież wewnątrz są znakomicie widoczne. Zamienione
na biały kolor tworzą tajemniczą, rzeźbiarsko ufor-
mowaną przestrzeń, w której autor zbudował trzy nie-
regularne poziomy. Tworzą one miejsca o różnych
charakterach, w których prezentowane są różne sty-
listycznie meble. Przestrzenie stworzone wewnątrz
budowli przypominają nieco wnętrza Centrum Absol-
wentów London Metropolitan University Daniela Li-
beskinda.

Tak niespotykane wcześniej dla Ando kształty,
w połączeniu z użytym materiałem, odnajdują się
w zastanym krajobrazie miejskim tego rejonu Tokio.
Mimo że autor odszedł od znanej stylistyki geome-
trii, prostoty i betonu w stronę załamanych, czarnych
płaszczyzn stalowych Stealth, wciąż pozostaje mi-
strzem architektonicznej kompozycji w przestrzeni
miasta [6].
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GEOMETRYCZNE  PRZESŁANKI  ZAISTNIENIA  DOMINANTY
W  PRZESTRZENI  WSPÓŁCZESNEGO  MIASTA

GEOMETRICAL  PREMISES  OF  BECOMING  THE  ARCHITECTURAL
LANDMARKS  IN  THE  SPACE  OF  THE  CONTEMPORARY  CITY

Referat porusza problematykę dominant w przestrzeni współczesnego miasta. Bazą rozważań jest definicja
i ujęcie historyczne dominant. Analiza zagadnienia doprowadziła do wyodrębnienia następujących przesła-
nek powstawania dominat nowoczesnych miastach pod względem geometrycznym: – położenie zakompo-
nowane geometrycznie, – wykorzystanie linii naprowadzających, – geometryczna forma bryły, – dobór kolo-
rów i oświetlenia, – skala i proporcje obiektu, – złudzenia optyczne i perspektywiczne, – wykorzystanie
topografii terenu.

Słowa kluczowe: dominanta, położenie zakomponowane geometrycznie,
linie naprowadzające, geometryczna forma bryły, proporcje obiektu

Arks in the space of the contemporary city. A definition and historical taking architectural landmarks are
a base of our deliberations. Analysis led problems for distinguishing the following premises of coming into
existence landmarks in modern cities under the geometrical account: – geometrically location, – using
guiding lines, – geometrical form of the building body, – assortment of colours and the illumination, –
proportion of object, – visual and perspective illusions, – using the land topography.

Keywords: landmarks, geometrically location, guiding lines, geometrical form of the building body,
proportion of object

Dominanty powstają w sposób samoczynny (wy-
sokie drzewa, głazy narzutowe, szczyt wzgórza) lub
też poprzez świadome zaprojektowanie obiektu
w krajobrazie, rozumianym w najszerszym tego sło-
wa znaczeniu, gdyż jest to  element wyraźnie wybija-

jący się z niego i podporządkowujący sobie otacza-
jącą przestrzeni [1]. Tworzenie ich przez człowieka
jest powiązane z jego przemyśleniami oraz geome-
trycznymi zależnościami elementu mającego stano-
wić dominantę do całości założenia.

* Vogt Beata, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicz-
nego i Grafiki Inżynierskiej.
** Nassery Farid, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku
Technicznego i Grafiki Inżynierskiej.
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Dominantą architektoniczną możemy nazwać
wybijający się, charakterystyczny fragment, element
dzieła architektonicznego lub krajobrazowego o naj-
mocniejszym, wiodącym oddziaływaniu wizualnym,
podporządkowujący sobie całość kompozycji. Wy-
różnia ją najczęściej jedna lub kilka z wymienionych
cech: skala odbiegająca od otoczenia, wyrazista for-
ma, barwa, faktura lub funkcja i znaczenie [2]. Domi-
nanty pojawiają się we wnętrzu krajobrazowym (wnę-
trze miejskie lub otwarte) [3] oraz w panoramie [4].

Problematyka dominant pojawia się głównie
w analizach związanych z zagadnieniami urbanistycz-
nymi i krajobrazowymi. Występuje tam jako element
rozważań o wnętrzach urbanistycznych. Wśród pol-
skich autorów podejmujących powyższą tematykę
należy wymienić chociażby T. Tołwińskiego, G. Cioł-
ka, K. Wejcherta, Z. Nowaka, J. Bogdanowskiego,
M. Łuczyńską-Bruzdową, A. Böhma. Pojęcie to zo-
stało całościowo zdefiniowane w pracy M. Siewnia-
ka, A. Mitkowskiej, Tezaurus sztuki ogrodowe, z roku
1998.  W swojej pracy  Elementy kompozycji urba-
nistycznej K. Wejchert podaje kilka rad na harmonij-
ne wprowadzanie dominant do wnętrz miejskich
i otwartych.

Analizując historię osad ludzkich można zauwa-
żyć, że w każdym okresie historycznym znajdziemy
dominanty specyficzne dla danej epoki. Dominanta
jako element nadrzędny obrazuje stosunki politycz-
ne i ekonomiczne okresu, w którym powstawała. Sta-
nowiła symbol podporządkowania otoczenia posia-
daczowi obiektu.

Przykładowo w okresie Lepenskiego Viru chata
wodza była budowana na tej samej zasadzie co po-
zostałe obiekty w osadzie, lecz znajdowała się w jej
środku i była znacznie większa [5], natomiast w Ba-
bilonii, Mezopotamii oraz kulturach prekolumbijskich
dominantami były pałace i świątynie – spowodowa-
ne to było nadrzędną rolą władców i bóstw [6]. Jeże-
li spojrzymy na starożytny Egipt to do wcześniej wy-
mienionych obiektów dołączają grobowce faraonów

– piramidy, będące kolejnym wyrazem władzy [7].
W starożytnej Grecji zaczynają pojawiać się domi-
nanty związane z funkcjami publicznymi, ale ich peł-
ny rozkwit następuje dopiero w okrasie Cesarstwa
Rzymskiego – przykładem mogą być: rzymskie Ko-
loseum, łuki triumfalne, pomniki,… [8]. We wczesnym
średniowieczu  główną dominantą osiedli staje się
znów miejsce władzy politycznej – zamek feudała
oraz władzy kościelnej – bryła kościoła lub klasztoru.
W późniejszym okresie powstają olbrzymie obiekty
sakralne, górujące nad miastami przez kolejne stule-
cia. Rozwój osad i przekształcenie się ich w miasta
wzmaga powstawanie dominat świeckich – ratuszy
i zespołów obronnych z wieżami co jest wyrazem
wzrostu znaczenia mieszczaństwa [9]. Wieże nie tyl-
ko mogły być częścią murów obronnych, ale rów-
nież niezależnymi obiektami obronnymi takimi jak
donżony (przykładem może być miasto wież – San
Gimignano we Włoszech). Dalej dużą rolę w panora-
mie odgrywał zamek, często wzbogacony o wieże,
wieżyczki i baszty. Renesans wprowadza jako domi-
nanty kopuły kościołów i wysokie budynki pałaco-
we, co jest dalej kontynuowane w następnych epo-
kach [10]. XIX wiek i pierwsza połowa XX wieku to
pojawianie się dominant, związanych z gwałtownie
rozwijającym się przemysłem, w postaci różnorakich
obiektów przemysłowych, kominów, szybów górni-
czych, wież ciśnień, wież telewizyjnych, masztów
radiowych, dźwigów portowych i wielu innych [11].
Powstają również obiekty inżynierskie, które zaczęły
pełnić rolę dominant miejskich (np. wieża Eiffla) [12].

Od lat 80. XIX wieku w panoramach miast zaczy-
nają się pojawiać jako dominanty wieżowce [13],
potocznie zwane drapaczami chmur – najpierw po-
wstają w Ameryce Północnej, następnie w Europie
i na Dalekim oraz Bliskim Wschodzie.

Warto w tym miejscu dodać, iż rozwój urbanistycz-
ny i podwyższenie gabarytów współczesnej zabu-
dowy powoduje znikanie niektórych historycznych
dominant z panoramy miasta. Duże wysokości bu-
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dynków nie są już wyznacznikami nadrzędności
obiektów, w skupisku wieżowców trudno znaleźć tę
jedną właściwą dominantę [14].

Dominanty we współczesnym wnętrzu miejskim
przeważnie powstają w oparciu o zasady projekto-
wania urbanistycznego [15] o genezie geometrycz-
nej i tak:

– obiekty aspirujące do roli dominant są sytuowa-
ne w miejscach (geometrycznie wyznaczonych przez
projektanta urbanistę) podkreślających ich znacze-
nie. W celu ich lepszego wyeksponowania dla wy-
znaczonych ujęć perspektywicznych są projektowa-
ne przed nimi przedpola widokowe. Przykładem
może być klasztor oo. Zmartwychwstańców ul. Księ-
dza Pawlickiego 1 w Krakowie, posiadający przed-
pole;

– wnętrze urbanistyczne jest projektowane w taki
sposób, by linie naprowadzające [16] były skierowa-
ne na priorytetowy obiekt, czyli jest to klasyczne per-
spektywiczne zamknięcie ulicy, bardzo powszechne
w kształtowaniu wnętrz miejskich w wiekach poprzed-
nich. K. Wejchert pisze: Cechą charakterystyczną
linii prowadzących jest przyciąganie wzroku ku punk-
tom zbiegu, istnieje więc możliwość wykorzysta-
nia tej cechy przez umieszczenie w pobliżu tych
punktów lub ponad nimi dominant wysokościowych
układu, wyrastających w sposób konsekwentny jak
gdyby z formy całego zespołu [17] . Współczes-
nym przykładem może być zamknięcie ulicy Wybic-
kiego w Krakowie budynkiem usługowo-mieszkalnym
(ul. Bratysławska 2);

– budowle o wiodącym oddziaływaniu wizualnym
są projektowane w formie geometrycznej znacząco
innej od otoczenia. K. Wejchert podaje, że jeżeli
bryła budynku dominującego, rysująca się na płasz-
czyźnie obrazu wyróżnia się unikalnym kształtem, ko-
lorem, to wrażenie zamknięcia przestrzeni potęgu-
je się [18]. Ten typ występuje chociażby w bryle
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach i kościele Matki Bożej Królowej Polski

(tak zwanej Arce Pana) przy ul. Obrońców Krzyża 1
w Krakowie;

– bazując na znajomości geometrii widzenia oraz
nauki o barwach dominantę można uzyskać przez
odpowiedni dobór kolorów. W świetle dziennym pod-
kreśla budowlę odpowiednio dobrany kolor jak i fak-
tura (Opera Krakowska – Kraków, ul. Lubicz 48), na-
tomiast nocą sztuczne oświetlenie, zaprojektowane
na podstawie analizy komputerowego modelu obiek-
tu (Galeria Krakowska – Kraków, ul. Pawia 5). Domi-
nanta barwna powoduje skoncentrowanie wzroku
obserwatora na obiekcie nadrzędnym, a spojrzenie
prześlizguje się po bliższych fragmentach obrazu
szybko pozostawiając je potem w strefie nieostrego
widzenia [19].

– skala i proporcje dominant są często wynikiem
szczegółowej analizy widokowej oraz perspektywicz-
no – geometrycznej, mających zapewnić optymalne
wyeksponowanie obiektu. Obiekt lub grupa obiek-
tów mających tworzyć dominantę powinna w znacz-
ny sposób odbiegać swoimi wymiarami od otocze-
nia (być znacznie wyższy niż pozostałe budynki albo
odbieralna przez obserwatora jego kubatura prze-
wyższać kubatury poszczególnych obiektów otocze-
nia). Badając od jakiej różnicy wysokości odczuwal-
na jest dominanta w stosunku do otoczenia, okazało
się, że stosunek wysokości wyeksponowanego obiek-
tu do otoczenia powinien być minimum w srebrnej
proporcji ( 2 : 1) – przy mniejszej wartości dominan-
ta jest nieodczuwalna. Jako przykład można podać
budynek Salwator Tower  przy ul G. Zapolskiej, któ-
rego stosunek wysokości do obiektów sąsiednich
wynosi ok. 1,6 >( 2 : 1).

– w celu wydobycia budynku  z tła stosowane są
złudzenia optyczne i perspektywiczne, możemy tu
wskazać na budynek Radio Kraków mieszczący się
przy al. Słowackiego 22 w Krakowie;

– wykorzystanie topografii terenu poprzez umiesz-
czenie dominanty na wzniesieniu, dzięki temu uzy-
skuje się lepsze wyeksponowanie obiektu [20] (Ko-
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ściół Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Zakopiań-
skiej 86, kościół Miłosierdzia Bożego ul. Na Wzgó-
rzach Krzesławickich 1a czy też wieży Telewizji Kra-
ków na Krzemionkach w Krakowie).

Jak więc wykazaliśmy na podanych powyżej przy-
kładach współczesne dominanty kształtowane są
przez różne geometryczne aspekty, które powinny
być analizowane już na etapie powstawania wnętrz
urbanistycznych. Znajomość zasad geometrycznych

pomagających kształtować dominanty znajduje za-
stosowanie w projektowaniu harmonijnej struktury
przestrzennej. W celu podkreślenia Podane przykła-
dy bazują na współczesnych wnętrzach Krakowa.
Zaprezentowane obiekty nie konkurują z historycz-
nymi dominantami miasta, a jedynie harmonijnie
wpisują się w panoramę miasta. Jednym z negatyw-
nych przykładów oddziaływania współczesnych do-
minant na panoramę starego miasta są kominy huty
im. T. Sędzimira lub elektrociepłowni Łęg.
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Ewa Wala*

SONY  CENTER  –  NOWA  PRZESTRZEŃ,  NOWA  ESTETYKA

SONY  CENTER  –  NEW  SPACE,  NEW  AESTHETICS

Sony Center, wybudowany w latach 1996–2000, jest jednym z najbardziej imponujących miejsc w centrum
Berlina. Stanowi zwarty zespół nowoczesnej zabudowy z wewnętrznym placem – atrium, nad którym wznosi
się oryginalny szklany dach. Szkło, światło i przestrzeń kształtują jego wizerunek. Te bardzo emocjonalne
środki wyrazu sprawiają, że miejsce to przyciąga uwagę, ułatwia identyfikację, budzi podziw i kreuje aktywne
życie społeczne.

Słowa kluczowe: atrium, przestrzeń publiczna, szkło, percepcja, architektura emocjonalna

Sony Center, built in 1996–2000, is one of the most impressive places in the centre of Berlin. It is a complex
of the modern buildings with the inner square – the atrium, above which rises the original glass roof. Glass,
light and space, shapes its image. These very emotional means of expression make the place is attracting
attention, it is easier to identify, inspires admiration and creates an active social life.

Keywords: atrium, public space, glass, perception, emotional architecture

W ostatnich latach w Berlinie powstało wiele in-
teresujących obiektów, które stały się współczesny-
mi symbolami miasta. Trudno jest dziś wyobrazić
sobie Berlin bez kopuły Reichstagu, nowej zabudo-
wy Potsdamer Platz, czy głównego dworca kolejo-
wego Lehrter.

Są one świadectwem rzeczywistości i czasu w któ-
rym powstały, odzwierciedleniem nowych możli-
wości technologicznych i materiałowych. Wykonane
ze szkła i stali, wyróżniają się na tle tradycyjnej archi-
tektury miasta wyjątkową, nowoczesną estetyką.

Po zburzeniu Muru Berlińskiego w 1989r. senat
podjął decyzję o rozbudowie Berlina. Głównym za-
daniem było stworzenie miasta nowoczesnego, któ-

re równocześnie  zachowałoby swoją tożsamość.
Sformułowano wytyczne, które miały ułatwić uporząd-
kowanie krajobrazu. Określały one ściśle wielkość
nowych obiektów oraz rodzaj materiałów elewacyj-
nych. Przystąpiono także do opracowania planów
regulacyjnych poszczególnych części dzielnic i ze-
społów nowej zabudowy. Zajęto się uzupełnianiem
założeń urbanistycznych, znajdujących się w central-
nej części miasta, która przedtem była podzielona
na strefę wschodnią i zachodnią. Berlin stał się naj-
większym w Europie placem budowy. Tu swe dzieła
realizowali: N. Foster, R. Piano, R. Rogers, Grimshow,
J. Nouvel, H. Jahn, S. Behnisch, Sauerbruch, Hutton
i wielu innych wybitnych architektów.

* Wala Ewa, dr inż. arch., Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Katedra Projektowania Architektonicznego.
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Sony Center w Berlinie, arch. H. Jahn (1996-2000) (zdjęcia własne) / Sony Center in Berlin, arch. H. Jahn (1996-2000)
(author’s photos)
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Najbardziej okazałym zespołem urbanistycznym,
usytuowanym na styku wschodniej i zachodniej czę-
ści miasta jest dziś nowa zabudowa przy Potsdamer
Platz. W latach 20 i 30. w tym miejscu znajdował się
jeden z najruchliwszych placów Europy. W czasie II
wojny światowej, w wyniku bombardowań,  wiele bu-
dynków wokół ówczesnego Potsdamer Platz zostało
zniszczonych. Pod koniec wojny, gdy postanowiono
podzielić miasto na strefy okupowane przez aliantów,
tu przebiegały granice trzech stref. Mimo iż wiele bu-
dynków nadawało się do odbudowy, ze względu na
przygraniczną lokalizację zostały wyburzone. W latach
50., w czasie zimnej wojny, ograniczony został ruch
pomiędzy strefami, a w 1961 r. wybudowano Mur
Berliński. Podzielił on Potsdamer Platz na dwie czę-
ści. Przez ponad pięćdziesiąt lat był tu obszar nieza-
gospodarowany. Po upadku Muru Berlińskiego teren
ten stał się wyjątkowo atrakcyjny. Większą cześć  pięć-
dziesięciohektarowego placu wykupiły koncerny Da-
imler-Benz i Sony Corporation, które wybudowały tu
ogromne kompleksy biurowe. Oprócz biurowców,
powstał również wielki teatr muzyczny, gigantyczne
kino i hotel „Hyatt”. Trzy wysokie budynki usytuowa-
ne przy Potsdamer Platz utworzyły charakterystyczną
bramę, otwierającą tereny nowej zabudowy. Mimo,
iż w opinii krytyków Sony Center jest zbyt amerykań-
skie, części Renzo Piano zarzuca się małomiastecz-
kową romantykę, wieżowiec Kolhoffa jest uznawany
za referencję chicagowską, Potsdamer Platz jest dziś
bez wątpienia jednym z najpiękniejszych i najbardziej
nowoczesnych miejsc w Berlinie. Choć zabudowa ta
odbiega od tradycyjnego charakteru Berlina, jest efek-
towną wizytówką miasta.

Miejscem najliczniej odwiedzanym przez mieszkań-
ców i turystów [1] jest kompleks Sony Center proj.
H. Jahna (1996–2000), usytuowany na trójkątnej dział-
ce pomiędzy Potsdamer Strasse i Bellevuestrasse,
w sąsiedztwie Filharmonii Berlińskiej – H. Scharouna.
Składa się z ośmiu  budynków, w których znajdują się
biura, apartamenty, duże kina i muzeum sztuki. Bu-

dynki zgrupowane są wokół wewnętrznego atrium.
Skala założenia sprawia, że  przestrzeń ta jest odbie-
rana jako rodzaj placu miejskiego, z fontanną, ziele-
nią i letnimi ogródkami, z której dostępne są restaura-
cje, sklepy i kina. Wnętrze to stanowi pierwszą tego
typu otwartą przestrzeń społeczną w Berlinie [2]. Ta
wyjątkowo atrakcyjna przestrzeń tworzy nowy wizeru-
nek miejsca i kreuje aktywne życie społeczne. Ponad
placem wznosi się ogromny, owalny dach, który przy-
pomina formą kapelusz lub namiot cyrkowy. To wy-
jątkowo oryginalne rozwiązanie inżynierskie, swą nie-
typową estetyką wyróżnia się na tle otaczających
budynków. Jego asymetryczna forma, w kształcie ścię-
tego stożka, tworzy ażurową konstrukcję. Składa się
z dolnego pierścienia obwodowego, w formie prze-
strzennej kratownicy, wspartego na przylegających
budynkach oraz górnego pierścienia podpartego
masztem. Maszt w dolnej części jest zawieszony na
linach zamocowanych do dolnego pasa obwodowe-
go. W strukturę dachu promieniście wpisane są białe,
nieprzejrzyste żagle z włókna szklanego. Tworzą układ
bruzdowy, który zestawiony jest naprzemiennie z pła-
skimi elementami z przezroczystego szkła. Górna
część dachu przekryta jest przezroczystą powłoką
szklaną. W szczycie struktura jest otwarta i umożliwia
naturalne wietrzenie przestrzeni placu. Dach wznosi
się na wysokość 67 m i wyraźnie zaznacza się w syl-
wecie miasta. Widoczny z dużej odległości, stanowi
charakterystyczną dominantę.

Budynki Sony Center widziane z zewnątrz tworzą
zwarty zespół nowoczesnej zabudowy kwartałowej.
Obok nich, od strony Potsdamer Platz, usytuowany
jest wysoki, przeszklony budynek DB, który akcen-
tuje główne wejście do przestrzeni placu. Do wnętrza
atrium można wejść również poprzez bramy usytu-
owane na styku poszczególnych budynków, lub po-
przez wąską wewnętrzną uliczkę, należącą do Sony
Center, która łączy Potsdamer Strasse i Bellewe-
strasse. Wchodząc w uliczkę od strony filharmonii, re-
fleksyjne powierzchnie szklanych budynków stopnio-
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wo  ukazują świat wirtualnych obrazów. Budynki cho-
wają się za lustrzanymi kurtynami. Fasady stają się
tłem, na którym widoczne są statyczne (domy, drze-
wa) i dynamiczne elementy otoczenia (ludzie, samo-
chody). W trakcie przemieszczania się obserwatora,
obrazy te podążają za nim. Stale ulegają zmianom,
deformacjom i przeobrażeniom, wprowadzając w sta-
tyczną architekturę element ruchu. Stają się elemen-
tem spektaklu, w którym widz uczestniczy jako autor
i odbiorca, a ekranowe złudzenia postrzegane są na
prawach rzeczywistych zjawisk. Zjawiska te w pełni
odzwierciedlają myśl wyrażoną przez Jeana Nouvela,
iż architektura, podobnie jak kino, istnieje w wymiarze
czasu i ruchu. Można ją zatem postrzegać i czytać
używając kategorii sekwencji, kadru, ujęcia.

Szczególne efekty optyczne widoczne są w miej-
scach, w których szklane ściany tworzą obłą po-
wierzchnię. Płaskie tafle szklane, ustawione wzglę-
dem siebie pod różnym kątem tworzą  powtórzenia
i zwielokrotnienia obrazów, ukazując ich kolejne
sekwencje. Powodują optyczne rozedrganie po-
wierzchni ścian. Niewielka odległość pomiędzy bu-
dynkami usytuowanymi po obu stronach uliczki spra-
wia, że szklane fasady usytuowane naprzeciw sie-
bie, przeglądają się wzajemne, potęgując wrażenia
optyczne, ulegają pozornej dematerializacji. Całe
bogactwo różnorodnych wrażeń estetycznych od-
słania się w przestrzeni atrium. Jego wnętrze za-
skakuje swą dynamiką i zmiennością. Fasady wokół
placu tworzą szklany ekran, na którym mieszają się
obrazy rzeczywiste i  wirtualne. Choć elewacje bu-
dynków różnią się między sobą, w ogólnym wyra-
zie tworzą  obudowę jednorodną materiałowo i ko-
lorystycznie.

Jak twierdzi autor, ważnym elementem całościo-
wej koncepcji założenia było światło, które uczestni-
czy w tworzeniu wyjątkowego spektaklu.

W ciągu dnia, na obłej powierzchni fasad otacza-
jących plac, pojawiają się obrazy malowane świa-
tłem, przenikającym przez powierzchnię dachu. Ob-

razy te zmieniają się wraz ze zmianą położenia słoń-
ca i stanu zachmurzenia nieba. „Wędrujące” światło
pozwala postrzegać na fasadach zarówno efekt re-
fleksyjności, jak i przezroczystości. Powierzchnie re-
fleksyjne obejmują głównie górną część fasad.
Tworzą optyczny kamuflaż, który ukrywa ich praw-
dziwy wygląd. Ukazują przeobrażony wizerunek
dachu. Białe żagle i błękit nieba udzielają im swej
barwy. Odbicia przypominają abstrakcyjną grafikę,
w którą dodatkowo wpisują się zmienne układy we-
wnętrznych osłon przeciwsłonecznych i otwieranych
okien. Ten spekulatywny widok porządkowany jest
poprzez stałe elementy architektoniczne, takie jak
niewielkie balkony ułożone w regularnym rytmie oraz
czerwone metalowe pasy umieszczone w liniach stro-
pów. W miejscach zacienionych, szklane przegrody
pozostają przezroczyste. Sprawiają wrażenie nieobec-
nych i ukazują głębię znajdującego się za nimi wnę-
trza. Ich wizerunek zmienia się wraz z oświetleniem
i porą dnia.

Wieczorem, we wnętrzu atrium również rozgrywa
się spektakl światła. Większa część  budynków znaj-
dujących się wokół placu, podświetlona jest jedynie
w dolnych kondygnacjach, obejmujących głównie
funkcje gastronomiczne. Za to dach jest intensywnie
iluminowany światłem o zmieniających się kolorach.
Na ciemnych, powierzchniach szklanych fasad poja-
wiają się barwne refleksy, które podążają za zmie-
niającą się iluminacją dachu. W ten sposób światło
rozlewa się na całe wnętrze, tworząc interesującą
scenografię. W jej charakter wpisuje się również duży
ekran usytuowany we wnętrzu. Światło wytycza gra-
nice eksponowanej przestrzeni. Wzajemne przenika-
nie się rzeczywistych i odbitych obrazów potęguje
wrażenie iluzoryczności i tworzy specyficzną atmos-
ferę miejsca, która pozwala zagubić poczucie real-
nej rzeczywistości.

Budynek siedziby DB, tzw. Sony Turm (1996–2000)
usytuowany jest bezpośrednio przy Potsdamer Platz.
Stanowi wyraźną dominantę założenia. Jego prosta,
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zwarta bryła jest w całości osłonięta szkłem. Głów-
na, półkolista fasada, zwrócona w stronę Potsdamer
Strasse, narasta uskokowo w kierunku dachu. Gór-
ne dwie kondygnacje budynku, cofnięte w stosun-
ku do lica ścian, osłonięte są szklanym trejażem.
Stanowią rodzaj domknięcia kompozycji wizerunku
budynku i równocześnie tworzą tło dla prezentacji
logo firmy. W nocnym obrazie wyróżniają się świa-
tłem o większym natężeniu i chłodniejszej barwie.
Rytmiczne podziały szklanej obudowy, wynikają z po-
wtarzalności kondygnacji i podziałów okiennych.
Tworzą płaszczyznę, która w ciągu dnia, pod wpły-
wem zmieniającego się światła, oddziałuje przezro-
czystością lub mieni się licznymi refleksami.  Artyku-
lacja szklanej obudowy widoczna jest szczególnie
w nocnym wizerunku budynku. Podkreślają ją inten-
sywnie rozświetlone pasy podsufitowe [3]. Oświetle-
nie usytuowane po wewnętrznej stronie powłoki szkla-
nej, eksponuje jej przeźroczystość i odsłania głębię
przestrzeni wewnętrznych. Całość tworzy wyrazistą
dominantę w nocnej przestrzeni miasta.

Komercjalizacja współczesnych miast i wzrost
tempa życia decydują o tym, że zmieniają się potrze-
by i zmienia się sposób postrzegania otaczającej

przestrzeni. W architekturze przekłada się to na po-
szukiwanie nowych bardziej emocjonalnych środków
wyrazu, które pozwalają zwiększyć możliwości od-
bioru architektury i siły jej oddziaływania. Sony Cen-
ter jest tego przykładem. Choć budynki otaczające
wewnętrzne atrium nie wyróżniają się formą w jakiś
szczególny sposób, szklana kurtyna, która je osłania
od strony placu i górujący na nimi oryginalny dach,
tworzą niepowtarzalny nastrój tajemniczości, złożo-
ności i niejednoznaczności. Dzięki temu wnętrze to
działa jak magnes, przyciąga uwagę, ułatwia identy-
fikację miejsca, zaciekawia i budzi podziw. Za po-
mocą szkła, światła i przestrzeni, wpływa na emocje
i percepcję estetyczną. Sprawia, że przestrzeń ta jest
stale postrzegana w inny sposób. Ta dynamika od-
bioru zależy od miejsca, czasu i światła.  Sony Cen-
ter jest dziełem wyjątkowym, obok którego nie moż-
na przejść obojętnie. Jest przykładem architektury
emocjonalnej, która stanowi bodziec dla człowieka,
kusi go i prowokuje, skłania by spojrzał na nią z in-
nej perspektywy. Nawiązuje dialog i wywołuje reak-
cje na poziomie zmysłowym i emocjonalnym. Jest
świadectwem rzeczywistości i czasu, w którym po-
wstał.

PRZYPISY

[1] Szacuje się, że codziennie miejsce to odwiedza ok. 80
tys. osób.
[2] Przestrzeń kwartału, która dotychczas uznawana była w
terminologii europejskiej za przestrzeń zamkniętą, ma tu
charakter publiczny.
[3] Układ liniowych naświetlaczy LED zamontowanych na
profilu okiennym od strony wewnętrznej przeszklonej ścia-
ny, w 2/3 wysokości każdej kondygnacji, kieruje światło na
łukowo wygięte odbłyśniki usytuowane w wewnętrznym przy-
okiennym pasie sufitowym. Tu światło zostaje odbite w stro-
nę fasady.

BIBLIOGRAFIA

K. Chwalibóg; Nowe szaty Berlina [w:] Architekt 1/2001 s.18-25.
M. Imhof, L. Krempem, Berlin. Neue Architektur; Michael
Imhof Verlag 2005 s. 99–103.
B. Makowska, Wieloznaczna rzeczywistość sztuki – nowy
sposób kształtowania powierzchni współczesnych form ar-
chitektonicznych [w:] Czasopismo Techniczne z.10-A/2004
s. 267–272.
J. Pachowski, Przestrzeń społeczna w budynku wielofunk-
cyjnym, PPiP 2002.
E.Wala, Transparentne fasady medialne [w:] Czasopismo
Techniczne, z.6-A/2007 s. 45–456.
K. Waletko, Spektakle kina w przestrzeniach architektury,
Kwartalnik Filmowy nr 54–55/2006 i www.WytrynaCzaso-
pism.pl



572

Weronika Wiśniewska*

KOORDYNACJA NIEMOŻLIWA

IMPOSSIBILITY OF COORDINATION

W artykule, na przykładzie zabudowy kamienicznej z przełomu XIX i XX wieku na skrzyżowaniu w śródmie-
ściu Łodzi, prowadzone są rozważania wokół możliwości koordynacji relacji między obiektami architekto-
nicznymi w przestrzeni miejskiej.

Słowa kluczowe: krajobraz miejski, urbanistyka, architektura

The article explores the possibilities of coordinating relations among architectural objects within the city
space using the example of urban housing from the turn of the 19th century located at the crossroads in the
city center of Lodz.

Keywords: townscape, urbanisme, architecture

Czy treść artykułu odpowiada problematyce kon-
ferencji zatytułowanej DZIEŁO ARCHITEKTONICZNE
W PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNEGO MIASTA, skoro
użycie terminu dzieło w odniesieniu do czynszówek
brzmi groteskowo, a fragment miasta, którym się
zajmiemy, z bliźniaczo podobnymi elewacjami ka-
mienic symetrycznie ustawionych na czterech naroż-
nikach skrzyżowania nie jest współczesny? Czy war-
to zajmować się czymś tak niedzisiejszym? Otóż
sądzę, że warto i sądzę, że mimo wszystko, treść
rozważań mieści się w problematyce konferencji: jest
to przykład niespotykanej dyscypliny, potrzebnej
wszędzie tam gdzie twórcom brak talentu a inwesto-
rom nie brak inwencji twórczej; jest to przykład prze-
strzeni ukształtowanej w warunkach Gry wolnego ryn-
ku i świętego prawa własności a przypadek, nawet
jeśli miał tu swój udział, pozostaje w sferze domysłu;
jest to przykład architektury nie przepełnionej pychą,

która podążając skromnie za wzorcem ze swojej
epoki nie była kształtowana według nostalgicznych
intencji; i jest to przykład porządku urbanistycznego,
w który dzisiaj trudno wierzyć [1].

Harakiri perspektywy
Trudno uwierzyć by przywołany przykład porząd-

ku urbanistycznego znalazł naśladowców wobec upo-
rczywie powracającej w dydaktyce pogardy dla tej
maniery. Co prawda, Juliusz Żórawski podkreślał
wagę konsekwencji kompozycyjnej: jeśli coś jest sy-
metryczne – rygor symetrii obowiązuje bezwzględnie
aż po detal, a Norberg-Schultz jak przystało naukow-
cowi, traktował delikatną kwestię narożników i syme-
trii chłodno: jeśli powierzchnie (narożnika) są niesy-
metrycznie narożnik traci właściwość koncentracji
uwagi [2]. Lecz inni, jak Bruno Zevi, nie ograniczony
zasadami naukowości, z właściwym sobie tempera-

* Wiśniewska Weronika, dr hab. inż. arch., Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki.
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mentem prowadził krytykę niemodernistycznej syme-
trii. W analizach trójwymiarowości antyperspekty-
wicznej pisząc: perspektywa pobudza głębię – po-
szukiwał tej głębi w dziele nie byle jakim, bo w Pa-
lazzo Farnese i, nie znalazłszy, ogłosił: bryła jest sama
dla siebie początkiem i końcem (…) jako obiekt trój-
wymiarowy może być odczytana tylko z samolotu (…)
ponadto fasady narożników są identyczne a to już
jest „harakiri” perspektywy [3] . Kto po takiej lekturze
nie uciekłby od symetrii i powtórzeń, a zwłaszcza
w zabudowie przyulicznej, gdy słowa: jak Biblia
i Koran, Karta Ateńska w formie wersetów, pod nu-
merem 27 ogłasza: ustawianie domów mieszkalnych
w pierzejach przy drogach komunikacyjnych powin-
no być zabronione [4] – nie były wówczas odbierane
jako ironiczna uwaga, ale jako zasada.

Kiedy Robert Venturi odczarował nieuzasadnione
jego zdaniem unikanie symetrii, tym bardziej, że jak
dowodził [5], odczucie jej bywa złudne, bo rzecz, po
dokładnej analizie może okazać się niesymetryczna
– tym tropem, rysując bez przesądów i bez lęku „nie-
symetryczne formy symetryczne” podążyli postmo-
derniści. Po kilkudziesięciu latach ich nostalgiczne
projekty razem z symetrią rozwiązań architektonicz-
nych, zostały nazwane ekshumacją osiemnastowiecz-
nego trupa [6], co jest sformułowaniem obraźliwym,
a zarazem groteskowym kiedy się weźmie pod uwa-
gę, że głoszący takie opinie mają w swoim dorobku
dowody czci dla tychże zasad z lamusa.

Trudno uwierzyć
Posunięta do imitacji koordynacja zabudowy na-

rożnej została zarzucona, dlatego że: 1 - przestała
się podobać lub nie znajduje racjonalnego uzasad-
nienia; 2 - bliźniacze podobieństwo form architekto-
nicznych ustawionych symetrycznie jest możliwe do
uzyskania w warunkach władzy absolutnej, kiedy
decyzje podejmuje jedno ciało wyposażone w odpo-
wiednie kompetencje (od baroku po socrealizm) albo
w ustroju demokratycznym, kiedy decyduje jeden

inwestor, który realizuje jednocześnie i według jed-
nego projektu. Realizację rozciągniętą w czasie, pro-
wadzoną dla różnych inwestorów a utrzymującą dys-
cyplinę narzuconej formy należałoby określić jako
zdarzenie niewiarygodne.

Gdziekolwiek indziej, tak banalne rozwiązanie ar-
chitektoniczno-urbanistyczne jak łódzkie skrzyżowa-
nie razem z jego kamienicami, nie byłoby z pewno-
ścią tak interesujące lub zgoła byłoby nieinteresujące.
Jednak w Łodzi, w której nie brak ulic przecinają-
cych się pod kątem prostym, przykład jest unikalny.
W XIX wieku, w łódzkich kamienicach narożnych
zwykle wykorzystywano szansę, jaka dawała lokali-
zacja: nie tylko dłuższy front niż to bywało w pierzei,
lecz także, a może przede wszystkim, możliwość
ekspozycji ukazującej przechodniom przebogate,
indywidualne oblicze [7] .

Cztery, bliźniaczo podobne kamienice (ilustracja),
zbudowano przy skrzyżowaniu ulic [8] wytyczonych
na terenach rolnych włączonych do miasta w II poło-
wie XIX wieku. Zabudowa klasyfikowana jako „dzie-
więtnastowieczna” pojawiła się tutaj nie poprze-
dzona jak w starszej części miasta sukcesywnym
przechodzeniem od zabudowy parterowej poprzez
dwukondygnacyjną, „małomiasteczkową”, aż po ka-
mieniczną. W tej części dzisiejszego śródmieścia
domy nie odbiegają od charakterystycznej dla tej
okolicy typologii: od strony ulicy zabudowa nie prze-
kracza czterech kondygnacji, ma wyrównaną wyso-
kość (nie co do centymetra!) i utrzymuje proporcje
podkreślające wertykalność struktury fasady. Z pew-
nością obraz tego miejsca jest efektem działania prze-
pisu budowlanego. Z pewnością także, przy narzu-
conym rygorze pozostawiono znaczny margines
swobody wyglądu zewnętrznego skoro żadna z ka-
mienic nie jest literalnie wzorowana na sąsiedniej.
Tym bardziej więc interesujące – a może zagadko-
we? – są fasady narożników skrzyżowania o którym
mowa. Rodowód tego miejsca można podzielić na
udokumentowany i przypuszczalny. W Archiwum



574

Koordynacja niemożliwa, collage / Impossibility of coordination, collage



575

Miasta Łodzi, w zbiorach Towarzystwa Kredytowe-
go, zachowały się dwie teczki dotyczące posesji na-
rożnych, ale zgromadzone w nich dokumenty więcej
nam mówią o kłopotach finansowych właścicieli niż
o architekturze nieruchomości. Zaledwie kilka „zdję-
tych z natury” szkiców (zagospodarowanie działki
i rzuty kondygnacji) kamienic „pod zastaw” zawiera
istotną informację: obok podpisu mierniczego znaj-
dują się daty z lutego i września 1898 roku – a to
pozwala stwierdzić, że kamienice zbudowano wcze-
śniej. Plany kamienicznych pięter nie są identyczne,
natomiast w obu przypadkach pokoje narożne są
mniejsze niż pozostałe i nie wykorzystują uprzywile-
jowanego usytuowania, co dowodzi, że nie były pro-
jektowane przez wytrawnego architekta. Rysun-
ków elewacji brak i oczywiście brak nazwiska pro-
jektanta/budowniczego – bo nie leżało to w polu za-
interesowania kredytodawcy. Wiadomo, że obie ka-
mienice zmieniały właścicieli, długi rosły i nigdy nie
zostały spłacone skoro wyznaczone terminy podają
datę 1948.

Udokumentowana wiedza o tych nieruchomo-
ściach pozostaje niepełna. O dwóch następnych
kamienicach wiemy jeszcze mniej. Jedynym mate-
riałem, na podstawie którego można snuć przypusz-
czenia, iż jedna z nich jest prawdopodobnie rówie-
śniczką dwóch wyżej opisanych a realizację ostatniej
w kolejności można w przybliżeniu datować na ko-
niec lat 20. XX wieku, jest rysunek stanu zagospo-
darowania Łodzi w 1931 roku opracowany przez
Kossmanna [9]. Oznaczono tam zabudowę na trzech
narożnikach, lecz jeden nadal pozostaje wolny (ka-
mienica zbudowana w tym miejscu jest zresztą
w najlepszej kondycji).

Nie wydaje się możliwe, aby architektura tego
skrzyżowania była dziełem zupełnego przypadku.
Można postawić dwie hipotezy: albo istniał urząd,
który narzucił a następnie kontrolował formę archi-
tektury – co jest mało prawdopodobne, bo realizacja
kolejnych kamienic nie była jednoczesna, rozpoczę-

ta pod zaborem rosyjskim ukończona została już
w odrodzonej Rzeczpospolitej (dlatego natychmiast
ją odrzucam); albo kolejni właściciele „trzymali się”
dobrowolnie wzorca inicjującego, co niewątpliwie
byłoby sensacją (czy tylko lokalną?) wziąwszy pod
uwagę kilkadziesiąt lat dzielących pierwszą/pierwsze
realizacje od ostatniej. Taka zgodność a może iner-
cja? jest niespotykana.

Wydawać się może, że bliźniaczo podobne na-
rożniki (i nie tylko narożniki) są rozwiązaniem trywial-
nym. Może i są. Ale mogą być także racjonalnym
pretekstem estetycznym [10] przykrywającym dzia-
łanie mechanizmów ekonomicznych – jak w przebu-
dowie Paryża w czasach drugiego Cesarstwa. Ten
pretekst estetyczny (w literaturze nazywany haussma-
nizacją przestrzeni miejskiej) rozpowszechnił się
zresztą we Francji i poza jej granicami, a niemałą
rolę w jego rozpropagowaniu odegrały kolejne wy-
stawy (1867, 1878, 1889) przyciągające do Paryża
tłumy obcokrajowców i prowincjuszy, którzy wracali
stamtąd oczarowani [11]. W tym czasie Łódź także
przyciągała przybyszów z różnych części Europy.
A może właściciel jednej z działek na skrzyżowaniu
widział Paryż albo Marsylię (tym bardziej, że choć
nazwisko nosił polskie na imię miał „Didje” [12])
i, zauroczony, przekonał sąsiadów…

Projekt miasta a hipoteza przyszłości
Czy Zevi miał rację pisząc: (…) w urbanistyce,

architekci „klasyczni” wierzą w plany urbanistyczne
definitywne (…) architekci nowocześni przeciwnie –
biją się o planowanie ciągłe, które nieustannie od-
powiada na aktualne potrzeby (…) wiedzą, że two-
rzą nie miasto, ale projekt miasta, hipotezę jego
przyszłości, która może przynieść formy rozmaite
i niespodziewane [13]? „Plany definitywne”, sztywne
układy przestrzenne wraz z zaprojektowaną formą
sprawdzały się doskonale w latach 20. w Amsterda-
mie, sprawdzały się także na Żoliborzu. Fatalnie
sprawdzały się w blokowiskach. A teraz sprawdzają
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się w deweloperskich przedsięwzięciach. Wszystkie
te przykłady były i są realizacjami krótkoterminowy-
mi, prowadzonymi przez jednego inwestora lub jako
inwestycje konsorcjów według jednego projektu. Re-
alizacja nie pojedynczego budynku i nie w krótkim
terminie, ale zespołu budynków zaprojektowanych
jako spójna architektonicznie i dopowiedziana w szcze-
gółach wizja, która miałaby obowiązywać w długim
okresie czasu, a byłaby prowadzona przez różnych
inwestorów, „na raty” – jest niewykonalna.

Nowoczesną hipotezę przyszłości miasta można
oczywiście postawić: ogólną i otwartą, w której nie-
zmienne pozostaną tylko elementy krystalizujące [14].
Hipoteza domaga się jednak dalszego ciągu: weryfi-
kacji, wizji i projektu realizacyjnego – jak w „Euralil-
le”, fragmencie miasta rozmaitym i niespodziewanym,
projektowanym przez różnych architektów, którzy zin-
terpretowali wizję/koncepcję Rema Koolhaasa wno-
sząc doń inwencję skoordynowaną z innymi inwen-
cjami. Nie każde jednak miasto jest tak doskonale
zarządzaną, prestiżową metropolią jak Lille w mo-
mencie (niemal jednoczesnej!) realizacji tego ambit-

nego przedsięwzięcia. Zwyczajnym miastom potrzeb-
ne są plany – tym bardziej w warunkach wolnego
rynku.

Jeden dom to architektura, dwa domy to już urba-
nistyka. Ustalenie porządku urbanistycznego jest klu-
czem do skoordynowanego kształtowania przestrze-
ni w długim okresie czasu. Narzucenie rygoru jest
nieodzowne, lecz – pomijając miasta historyczne –
rysowanie uszczegółowionych wizji, takich jak łódz-
kie cztery domy na czterech narożnikach ulic – może
nigdy nie doczekać się urzeczywistnienia. Zamiast
nich, z czasem, pojawić się mogą (i jest to wielce
prawdopodobne) niespodzianki, takie jak „Fred i Gin-
ger” w Pradze i rozmaitości, których wspaniałomyśl-
nie nie wymienię. A może, na zakończenie, powinno
się przypomnieć, że każde miejsce ma specyficzne,
sobie tylko właściwe cechy. Uwarunkowania miejsca,
mimo iż mogą być podobne do uwarunkowań innych
miejsc – identyczne nie będą. Dlatego respektowa-
nie/uwzględnianie ich specyfiki wydaje się – jak są-
dzę – przesłanką uniwersalną koordynacji zarówno
w tworzeniu miasta jak i hipotezie jego przyszłości.

PRZYPISY

[1] Wszystkie wyrazy w tym akapicie, wyróżnione kursywą,
są zaczerpnięte z „Tez” konferencji.
[2] Ch. Norberg-Schultz, Système logique de l’architecture,
Bruxelles 1979, s.160.
[3] B. Zevi, Le language moderne de l’architecture, Paris
1985, s. 18–19.
[4] Ph. Panerai, Analyse urbaine, Marseille 2005, s. 93.
[5] R. Venturi, De l’ambiguite en Architecture, Dunod, Paris
1976.
[6] Z dyskusji środowiskowych na temat przekształceń oko-
licy Dworca Fabrycznego w Łodzi według projektu Roba
Kriera.
[7] Ścięte narożniki w śródmieściu nie wszędzie były re-
spektowane a wymóg ten zaczął obowiązywać relatywnie
późno.
[8] 1 Maja (nazwa nadana po I wojnie – dawniej Pasaż
Schultza) i Żeromskiego (nazwa nadana po I wojnie – daw-
niej Pańska).

[9] O. Kossmann , Lodz eine historisch-geographische Ana-
lyse, Holzner-Verlag, Würzburg 1966, s. 107 (Zabudowanie
miasta Łodzi pod względem krajobrazowym 1931).
[10] Ph. Panerai, J. Castex, J.-Ch. Depaule, Formes urba-
ines de l’îlot à la barre, Marseille 2006, s.18, 155.
[11] Ibidem, s. 18. (Wiele lat póżniej, w Antwerpii, Joseph
Bascourt zaprojektował cztery bliźniaczo podobne domy
„l’Eté, l’Automne, l’Hiver, le Printemps” przy regularnym
skrzyżowaniu. Utrzymane w stylistyce Art Nouveau są chy-
ba unikalnym przykładem tego stylu w takiej konfiguracji
urbanistycznej).
[12] Pisownia według dokumentów archiwalnych.
[13] B. Zevi, Le language moderne de l’architecture, op.
cit., s. 50.
[14] Por. Zwycięskie projekty w konkursie na centrum Me-
lun-Senart (Coop Himmelbau, Sarfati&Zandfoss) Urbanisme,
No 222/1987, s. 98–102.
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SPORTOWY  OBIEKT  WIELKOPRZESTRZENNY  –  IDENTYFIKACJA
MIEJSCA  W  PRZESTRZENI  WSPÓŁCZESNEGO  MIASTA

LARGESPATIAL  SPORTS  OBJECT  –  IDENTIFICATION  OF  THE PLACE
IN  THE  SPACE  OF  A  CONTEMPORARY  CITY

Artykuł próbuje zdefiniować rolę oraz znaczenie socjologiczne i kulturotwórcze wielkoprzestrzennych obiek-
tów, nie tylko sportowych, lokalizowanych obecnie w strukturze miasta, ale także przedstawić aspiracje
Mecenasów do uzyskania unikalnej formy przy ściśle zdefiniowanej funkcji obiektu. Czasem udaje się
stworzyć niepowtarzalny i jedyny w swoim wyrazie „znak miejsca i czasu”, na co wszyscy czekają niecier-
pliwie.

Słowa kluczowe: stadion miejski w Zabrzu, aspiracje regionu, przestrzeń miasta, miejsca-symbole

The article tries to define the role and sociological and culture-creating significance of largespatial objects,
not only sports ones, which are being currently localized in the city’s structure, as well as to present the
Maecenases’ aspirations to acquire a unique form while a function of the object is strictly defined.  Sometimes
it succeeds to create the one of the kind and unique in its expression „sign of place and time”, what all is
impatiently waiting for.

Keywords: municipal stadium in Zabrze, aspirations of the region, city’s space, places-symbols

 Lokalizowanie dużych obiektów sportowych
w przestrzeni miasta w historii było zawsze trudnym
tematem tak dla architektów, jak i dla mecenasów
przedsięwzięcia. Najważniejszą rzeczą było właści-
we powiązanie funkcji, formy i kontekstu otoczenia.
Również  powiązania komunikacyjne, zważywszy na
jednoczesna dużą liczbę użytkowników, były waż-
nym elementem do rozwiązania. Jeżeli powyższe

przesłanki zostały spełnione w projekcie a później
w realizacji powstawały budowle będące znakiem
identyfikującym miejsce i zwrotnie nazwa obiektu
identyfikuje jednoznacznie miasto. Klasyczny przy-
kład Koloseum – Rzym – stanowią jednoznaczne
określenie miejsca i czasu… W obecnych czasach
daje się zauważyć mocna tendencja do budowy wiel-
koprzestrzennych obiektów sportowych i użyteczno-

* Wiszowaty Andrzej, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicz-
nego.
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ści publicznej, które są wyrazem wzrostu zamożno-
ści społeczeństw, a co za tym idzie większego zapo-
trzebowania na tego typu obiekty.

Na przełomie roku 2007/2008 Prezydent Zabrza
zorganizował konkurs na rozbudowę miejskiego sta-
dionu im. Ernesta Pohla w Zabrzu, gdzie gospoda-
rzem sportowym jest klub sportowy Górnik Zabrze,
a właścicielem terenu gmina Zabrze. Władze klubu
i miasta zostały zobligowane przez uchwałę EXTRA-
KLASY i PZPN do podniesienia standardu i bezpie-
czeństwa stadionów klubów, które mają aspiracje gry
w ekstraklasie i rozgrywkach pucharowych.

 Jest to jedno z najważniejszych miejsc w prze-
strzeni miasta o historycznych uwarunkowaniach
i jednoznacznie identyfikowane nie tylko przez miesz-
kańców Zabrza.

Władze UEFA i EXTRAKLASY określiły standardy,
jakim powinny odpowiadać obiekty sportowe, na któ-
rych odbywają się rozgrywki ligowe i pucharowe kra-
jowe, eliminacje rozgrywek pucharów europejskich,
jak również możliwość rozgrywania spotkań między-
narodowych kwalifikacyjnych i towarzyskich. W wy-
padku, gdy obiekt jest własnością miejską lub gmin-
ną dochodzi również opcja wykorzystania obiektu do
organizowania imprez nie tylko o profilu sportowym.

Obecne założenia programowe, widoczne w po-
dobnych realizacjach, zawierają oprócz podstawowej
funkcji sportowej rozszerzenie o funkcje kulturalne,
estradowe, sportowo-rekreacyjne, gastronomiczne,
handlowe, usługowo-szkoleniowe, hotelowe i inne.
Ze względu na duże koszty budowy, a później eks-
ploatacji stało się niezbędne, aby obiekt był możli-
wie samofinansującym się przedsięwzięciem z per-
spektywą zwrotu poniesionych nakładów.

W wypadku Zabrza opisane powyżej uwarunko-
wania są w pełni przystające do aspiracji miasta
i klubu Górnika Zabrze mającego ponad 80-letnią tra-
dycję funkcjonowania w tym miejscu. Zabrze obecnie
liczy ok. 180 tys. mieszkańców, leży w centrum aglo-

meracji Górnego Śląska i w pełni zasługuje na 30-
tysięczny stadion o wysokim standardzie technicznym.

Aspiracje regionu i tradycja piłkarska, jedna z naj-
większych w Polsce, predysponują Zabrze do peł-
nienia wiodącej roli w organizowaniu imprez sporto-
wych o najwyższej randze krajowej i zagranicznej.
Aby spełnić te wymogi miasto musi posiadać sta-
dion o wysokim standardzie. Założono, że będzie to
obiekt „kategorii 3” w czterostopniowej standaryza-
cji UEFA.

Przeprowadzone analizy, studialne opracowania
projektowe i opinie środowiskowe mieszkańców mia-
sta, klubu i kibiców jednoznacznie wskazały na za-
chowanie dotychczasowej, tradycyjnej lokalizacji
miejskiego i klubowego zarazem stadionu.

Alternatywnie próbowano wyprowadzić stadion na
obrzeża miasta motywując to uciążliwością funkcji
i kłopotami komunikacyjnymi w trakcie imprez. Jest
to jedna z tendencji w lokalizowaniu wieloprzestrzen-
nych obiektów usługowych w przestrzeni miasta.

Tu jednak wszystkie opinie i opracowania pro-
wadzą do uszanowania historycznych uwarunkowań
lokalizacyjnych, mimo że tereny klubu znajdują się
w centralnej dzielnicy miasta.

Kibice i mieszkańcy Zabrza pytani (również w an-
kietach) nie widzieli możliwości zmiany miejsca bu-
dowy stadionu Górnika Zabrze. To właśnie charyz-
ma tego klubu powodowała natychmiastowe pro-
testy przy próbach wprowadzenia w życie nawet
bardzo atrakcyjnych dla gminy ofert komercyjno-
-handlowych na tym terenie, które jednak propono-
wały wybudowanie obiektów i przeprowadzenie klu-
bu na inne odleglejsze tereny. Świadomie z tego
zrezygnowano.

Podjęto więc decyzję o utrzymaniu lokalizacji
obiektu w dotychczasowym miejscu i stworzeniu
w jego ramach bardzo silnego ośrodka sportowo-
-usługowego opierając się na symbolicznym zna-
czeniu miejsca i historii piłki nożnej, której znaczącą
kartę napisał Górnik Zabrze.
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Nowy obiekt ma być wizytówką miasta i jednym
z najważniejszych jego miejsc mającym się jedno-
znacznie kojarzyć z miejscem i czasem obecnym.

Mają się tu odbywać nie tylko mecze piłkarskie, ale
również różnorodne imprezy muzyczne, wystawienni-
cze, okolicznościowe, handlowe i inne. Miejsce to ma
mieć cechy kulturotwórcze i być prestiżowym obiek-
tem dla miasta. Jego sportowy gospodarz – Górnik
Zabrze w szczególny sposób ma to podkreślać.

Przy dużych oczekiwaniach zabrzan i władz mia-
sta co do funkcjonalności i reprezentacyjności obiek-
tu, dużym wyzwaniem stała się strona plastyczna pro-
jektu. Bryła powinna posiadać własny, niepowtarzalny
wyraz, a przy założeniu wielofunkcyjności charakte-
rem zbliżyć się do obiektu zadaszonego – halowego
tworzącego „salon miejski”.

Starano się uzyskać ciekawa bryłę, stwarzającą
wrażenie przestrzenności i lekkości mogącą stanowić
znak czasu i miejsca. Pokazywać możliwości techno-
logiczne i materiałowe czasów współczesnych. Za-
stosowano ażurową, stalową  konstrukcję nośną mem-
branowego przekrycia dachowego. Użycie membrany
pozwala nadać tej konstrukcji wrażenie maksymalnej
lekkości. Zastosowanie przestrzennej, prętowej „ele-
wacji” zewnętrznej potęguje to wrażenie.

Przy budowie zostaną zastosowane nowoczesne
materiały, urządzenia i wyposażenie stałe dające
pełne warunki bezpieczeństwa użytkowania obiektu
oraz dające pozytywne odczucia estetyczne.

Stadion położony jest w typowo miejskim układzie
komunikacyjnym – siatce ulic. Główną trasą do-
jazdową w rejon obiektu jest ul. Franklina Delano
Roosevelta. Równoległa do niej, ul. Olimpijska stano-
wi praktycznie wewnętrzną drogę terenów klubowych.

Problemy dobrego skomunikowania dużego
obiektu sportowego, położonego praktycznie w cen-
trum miasta, pojawiają się zawsze przy tego typu
realizacjach.

Obiekt tej wielkości będzie zawsze znakiem cza-
sów i możliwości miasta. Jednoznacznie pokazuje
oczekiwania i sposób myślenia ludzi, dla których po-
wstał i ludzi którzy decydowali o jego budowie. Jest
to też olbrzymie przedsięwzięcie ekonomiczne. Nie
tylko budowa samego stadionu, ale również duże
inwestycje w strukturze komunikacyjnej miasta, roz-
budowa sieci mediów niezbędne do właściwej inte-
gracji obiektu z otoczeniem.

Wybudowany obiekt, wraz z całą infrastrukturą
techniczną i usługową, będzie „znakiem” identyfiku-
jącym miasto Zabrze w sposób niepowtarzalny i jed-
noznacznie rozpoznawalny.

Takie są obecnie tendencje w projektowaniu zna-
czących inwestycji. Mają stanowić wizytówkę inwe-
stora – znak w przestrzeni swoich czasów. Stadion
ma pozwolić identyfikować się kibicom i mieszkań-
com Zabrza ze swoim klubem i stadionem i być pre-
stiżowym obiektem i szczególnym miejscem w prze-
strzeni miasta.
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Małgorzata Włodarczyk *

PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA POSTZDEFINIOWANA

POST DEFINITED ARCHITECTURAL SPACE

Podejmując bezpośrednio hasło – postawione przez organizatorów Konferencji pn: „Definiowanie przestrze-
ni architektonicznej”, pozwolę sobie poruszyć potrzebę i odczuwalność przestrzeni ogólnospołecznej
w kontekście obecnych zjawisk kulturowych czy merkantylnych. Przedstawione przykłady dotyczą dwóch
obiektów: pierwszego zlokalizowanego w obrębie tzw. Pierwszej obwodnicy Krakowa i drugiego w obrębie
drugiej. Pozwoli to na pokazanie, iż problem nie zależy od wieku danego kontekstu, ale jest problemem
ogólnym w skali miasta, nie tylko Krakowa i mówi o przestrzeni architektonicznej postzdefiniowanej. Tu
ograniczę się jednak do przykładów krakowskich, pokazanych na ilustracjach. Czyli moglibyśmy mieć zatem
do czynienia z przestrzenią zrównoważoną? A w tej chwili, moim zdaniem, nie mamy. Ale parafrazując
Władysława Tatarkiewicza: tyle bez mała błędów przestrzennych we współczesnym mieście, ile oczekiwań
plastycznych na dzieło architektoniczne.

Słowa kluczowe: przestrzeń, rozwój, Kraków

Taking straight a catchword-topic set by organizers of the Conference as: „defining an architectural space”
I will touch the problem of the need and perception of public space in the context of nowadays culture and
commerce. Described are two examples of architecture in Kraków: the one is located near first ring road of
old city, the another is located next to second ring road. These reveal the problem does not depend on the
age of surrounding but covers whole town area, not only the Kraków’s one, and describe a post-defined
architectural space. Examples are located in Kraków only, shown in illustrations. Can we deal with balanced
environmental space? In my opinion not, at the moment. And paraphrasing words of Władysław Tatarkie-
wicz: in contemporary town there are as much spatial mistakes as demands to obtain architectural master-
piece.

Keywords: space, development, Krakow

Podejmując bezpośrednio hasło – postawione
przez organizatorów Konferencji pn: „Definiowanie
przestrzeni architektonicznej, Dzieło architektonicz-
ne w przestrzeni współczesnego miasta”, pozwolę
sobie poruszyć temat potrzeby odczuwalności prze-

strzeni ogólnospołecznej w kontekście obecnych
zjawisk kulturowych czy merkantylnych. Przedsta-
wione przykłady dotyczą dwóch obiektów: pierw-
szego zlokalizowanego w obrębie tzw. Pierwszej ob-
wodnicy Krakowa [1], drugiego w obrębie Drugiej

* Włodarczyk Małgorzata, dr inż. arch., Politechnika Świętokrzyska, Katedra Architektury, Krakowska Szkoła Wyższa
Wydział Sztuk Pięknych i Architektury, członek PKN ICOMOS.
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obwodnicy [2] . Pozwoli to na pokazanie, iż problem
nie zależy od wieku danego kontekstu, ale jest pro-
blemem ogólnym w skali miasta, nie tylko Krakowa i
mówi o przestrzeni architektonicznej postzdefiniowa-
nej. Tu ograniczę się jednak do przykładów krakow-
skich, pokazanych na ilustracjach.

Zatem podążając tą drogą należy zwrócić uwa-
gę, iż przestrzeń architektoniczna w większości miast
w Polsce, ale i w krajach tzw. daleko posuniętego
liberalizmu została zniweczona. Stosuje się w nich
bowiem rozwiązania bądź to nostalgicznie związane
z wiekiem XIX, narzucane przez służby konserwator-
skie, bądź to akceptuje się traktowanie architektury
jako swoistych wieszaków służących jedynie celom
komercyjnym. Zatracona zostaje zatem więź z miej-
scem początkowym, w którym autor – bez koniecz-
ności uwzględniania wspomnianych obecnych uwa-
runkowań – projektował w kontekście właściwej
miejscu, danej przestrzeni architektonicznej. Wiele
obiektów było ongiś swoistymi znakami miejsca, prze-
strzeni czy kulturalnego dostosowania do kontekstu.
Może można by się w pełni zgodzić z tezą zawartą
w wytycznych kierunkowych dla uczestników konfe-
rencji. Myślę, że jednak nie, w kontekście wszystkich
obiektów. Miasto zdaje się być, nie będąc nim co
prawda do końca, a raczej szczególnym niż ogól-
nym palimpsestem. A przy tym działania teraźniej-
sze bywają konstruktywne i przy nadawaniu np. no-
wych funkcji „szanują”: miejsce, znak, kontekst
i porządek przestrzeni. Niestety rzadko, ale jednak
tak. Jaka zatem może być odpowiedź na poszukiwa-
nie idei dzieła architektonicznego we współczesnym
mieście? W jego przestrzeni? Wydaje się, że poszu-
kiwanie to wyrasta z wewnętrznych potrzeb projek-
tanta i próby edukacji estetycznej odbiorców prze-
strzeni współczesnego miasta.

Ważne jest ich zrozumienie dla miejsca, wiedzy
i kultury wobec sytuacji, w której kreuje się nowe
wartości przy poszanowaniu dla pewnej ciągłości:

czy to materialnej, czy duchowej. Współczesne mia-
sto stawia wyzwania i pytania: jak dzieło architek-
toniczne powinno się odnieść zarówno do uży-
teczności dzieła architektonicznego, jak i do jego
kontekstu we współczesnym mieście. Wydaje się
znowu, że jest to równoważne z poszanowaniem tzw.
dobrej kontynuacji lub, jak to jest obecnie w modzie,
z uwzględnieniem tzw. zrównoważonego rozwoju.
Czy zatem jest jak to napisała E. Więcławowicz-Gyur-
kovich, cytując inną wypowiedź: Każdy wielki artysta
daje początek nowemu światu, w którym znajome
rzeczy wyglądają tak, jak nigdy przedtem nie wyglą-
dały dla nikogo? [3] Raczej tak, ale należy mieć na
baczeniu, iż do każdej współczesnej ingerencji na-
leży podchodzić indywidualnie. Zastanawiając się
nad problemem architektury postzdefiniowanej za-
uważyć można, iż określenie to dotyczy ram czaso-
wych a nie formalnych. Oczywiście próba i takiego
definiowania zjawiska mogłaby być interesująca, ale
tchnie przebrzmiałym postmodernizmem. Zatem je-
śli ramy czasowe, to co one oznaczają dla mnie.
Mówią, że coś zostało już zdefiniowane, od począt-
ku do końca zaprojektowane i było samodzielną
budowlą istniejącą w przestrzeni miejskiej. Wraz
z przynależnymi jej ozdobnikami bądź urządzeniami
towarzyszącymi. Jej współczesna użyteczność nie
powinna sprowadzać się zatem tylko do roli tła lub
rusztowania. A tak jest obecnie w większości dzieł
architektonicznych w przestrzeni współczesnego mia-
sta obecnie. Jest to właśnie architektura post zdefi-
niowana, różna czasem całkowicie od architektury
i przestrzeni miasta projektowanych.

Tak rozumując nie można przejść obojętnie wo-
bec dwóch przykładów: Teatru „Bagatela” i Domu
Towarowego „Jubilat”, w Krakowie, a jest ich daleko
więcej. Teatr „Bagatela” zagubił się w przestrzeni
urządzeń służących komunikacji publicznej [4]. Nie
sposób w pełni odbierać go w kontekście miejsca,
czy to idąc czy to jadąc. A idea eksponowania na-
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rożnika budynku formą rzeźbiarską została zastąpio-
na na poły telewizyjną reklamą [5]. Wpisany jest on
obecnie w bałagan panujący również i na innych,
również XIX-wiecznych kamienicach sąsiednich, nie
wszystkich jednakże, jakiejkolwiek, poza czasową,
wartością. Dom Towarowy „Jubilat” [6] stanowi na-
tomiast przykład pokazujący jak można „używać”
budynku w formie wieszaka na reklamy, witającego
wjeżdżających do Krakowa od strony południowej.
W tym jednym z najbardziej eksponowanych w urba-
nistyce Krakowa narożników [7], przecież jak pisze
Jacek Purchla i Marcin Fabjański [8]: szklana archi-
tektura (...) należy do złotej fazy funkcjonalizmu pierw-
szej połowy lat sześćdziesiątych. Czy tak ma wyglą-
dać użyteczność dzieła architektonicznego, budynku
dla przestrzeni współczesnego miasta? Czy na tym
obecnie polega definiowanie przestrzeni architekto-
nicznej? Nie mając na uwadze niektórych współcze-
snych realizacji, skupię się na zastanych.

Ale co tyczy się tej właśnie przestrzeni zasta-
nej,  w tzw. dobrych lokalizacjach przegrywa ona
z komercją, o której była mowa. Jak wspomina Mar-
ta Leśniakowska [9]: masowość architektury związa-
na z powstawaniem i ekspansją miast, demokraty-
zacją i stałym od XIX w. wzrostem światowej populacji,
rodzi uniformizację (...). Ta zaś prowadzi do zachwia-
nia tradycyjnych systemów stratyfikacji przestrzennej,
zmiany lub dotarcia do ustalonych hierarchii i granic.
Zastanawiając się nad definiowaniem przestrzeni
architektonicznej, w przestrzeni współczesnego mia-
sta przypomina się Roman Ingarden [10] ze swoimi
rozważaniami m.in. dotyczącymi teorii poznania.

Poznajemy, wg Niego,  „stare” dzieło przyobleczone
w „nowe” szaty.

Odnajdywanie zatem dzieł jest niezwykle trudne
dla niewprawnego oka, we współczesnym mieście.
Jednocześnie możemy próbować znaleźć napięcia
między kulturą a sztuką. Jeśli na sztukę – dzieło ar-
chitektoniczne – nałożymy komercyjną popkulturę
związaną z biznesem, to otrzymujemy efekt, o któ-
rym wspomniałam powyżej. Cytując Wiesława Jusz-
czaka [11] wypadałoby dodać: (...) sztuka odleglej-
sza jest od kultury, niż kultura od cywilizacji, nawet
jeśli między dwiema ostatnimi da się wskazać jakieś
różnice. Co zatem rozumiem przez przestrzeń archi-
tektoniczną post zdefiniowaną? Bynajmniej nie po-
dzielanie stanowiska L. Kriera, bo to o czym tu mowa
nie oznacza architektury postmodernistycznej. W
moim rozumieniu jest to architektura powstała w kon-
tekście i potrzebie adaptacji istniejącej przestrzeni
publicznej do potrzeb współczesnych, do potrzeb
współczesnego miasta, ale również przy użyciu języ-
ka współczesnych, można tu czytać modernistycz-
nych a nie postmodernistycznych, środków wyrazu
dotyczących zarówno poszczególnych obiektów jak
i przestrzeni urbanistycznej. Czyli moglibyśmy mieć
zatem do czynienia z przestrzenią zrównoważoną?
A w tej chwili, moim zdaniem, nie mamy. Ale parafra-
zując Władysława Tatarkiewicza [12]: tyle bez ma-
ła błędów przestrzennych we współczesnym mieś-
cie, ile oczekiwań plastycznych na dzieło architekto-
niczne. Miejmy zatem nadzieję, że będą powstawały
dzieła architektoniczne w przestrzeni współczesne-
go miasta.
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PRZYPISY

[1] Budynek Teatru „Bagatela” u zbiegu ulic, tuż przy wlo-
cie do ul. Szewskiej (dawniej Teatr „Rozmaitości”).
[2] Budynek Domu Towarowego „Jubilat” przy ul. Koś-
ciuszki.
[3] Ewa Więcławowicz-Gyurkovich, [w:] Nowa architektura
Krakowa realizowana w zabytkowym kontekście w ostatnich
dwudziestu latach, [w:] Architektura Krakowa, Dzieje, bada-
nia od nowa, tom I, IHAiKZ, Kraków, 2003, s. 305.
[4] Il. 1
[5] Il. 2
[6] Il. 3
[7] Il. 4
[8] J. Purchla, M. Fabjański, Historia architektury Krakowa
w zarysie, Kraków 2001, s. 103.
[9] M. Leśniakowska, Co to jest architektura?, Warszawa
1996, s. 93.
[10] R. Ingarden, Studia z teorii poznania, PWN, 1995, s.
68–70.
[11] W. Juszczak, Fragment, Wyd. Zamek Królewski w War-
szawie, s. 153.

[12] W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, cyt: Ostatecznie
– tyle jest bez mała pomyłek, ile teorii. Są nie tylko we wcze-
snych teoriach, od których zaczynała się bezimienna reflek-
sja estetyczna, ale także w ostatnich, dojrzalszych teoriach
naukowej estetyki, s. 397.
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MINIMALIZM  W  ARCHITEKTURZE  I  URBANISTYCE  MIESZKA-
NIOWEJ  –  PRÓBA SYNTEZY

MINIMALISM  IN  DWELLING  ARCHITECTURE  AND  URBAN  PLANNING
–  A  SYNTHESIS  ATTEMP

W niniejszej publikacji autor przedstawił pogląd na rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego w ostatnim
półwieczu w Polsce jako dzieła architektonicznego i urbanistycznego w odniesieniu do działań oszczędno-
ściowych i racjonalizacyjnych. Uniknięto w ten sposób rozważań pozbawionych właściwego im kontekstu
ekonomicznego, kulturowego i społecznego. Podniesiona została tym samym kwestia minimum użytkowe-
go i plastycznego dzieła architektonicznego jako składników tego samego procesu twórczego.

Słowa kluczowe: blokowisko, eksperyment Pruitt-Igoe, mieszkanie „przykładowo oszczędne”,
minimalizm w architekturze, postmodernizm

In this publication the autor displays an opinion on the development of multi- dwelling housing in the last half
century in Poland as an architectural and urban work in relation to economical savings and rationalization.
This way avoiding consideration deprived of proper economical, cultural and social context. Thus rising the
question of utilization limits and artistic work as being parts of the same creative process.

Keywords: blocs area, Pruitt-Igoe’s experiment, „exemplary economical” apartment,
minimalism in dwelling architecture, postmodernism

Geneza współczesnego mieszkalnictwa na zie-
miach polskich zbiegła się z ukonstytuowaniem się
państwowości po ponad stu dwudziestu latach za-
borów. Architekci i urbaniści oraz związane z nimi
środowiska działaczy społecznych niezwłocznie włą-
czyli się w światowe poszukiwania odnoszące się do
środowiska zamieszkania. Miało ono spełnić waru-
nek higienicznego i sanitarnego minimum, a pod

względem przestrzennym i programowym umożliwić
zrównoważony rozwój miast. Dążenie do poprawy
sytuacji mieszkaniowej ludności uznano wówczas za
najskuteczniejszy sposób przeciwdziałania jej pau-
peryzacji. Jednocześnie udostępnienie budownictwa
mieszkaniowego szerokim rzeszom ludności miało
przyczynić się do powstania nowoczesnego społe-
czeństwa obywatelskiego. Celowi temu miała służyć

* Wojtkun Grzegorz, dr inż. arch., Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury
i Planowania Przestrzennego.
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Minimalizm architektoniczny: budynek mieszkalno-usługowy nr 18 przy ul. Grójeckiej w Warszawie z lat 60. (u góry po
lewej; źródło: Architektura 9/1964), przykłady rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych mieszkań „przykładowo oszczęd-
nych” (po prawej; źródło: Architektura 9/1964) oraz architektura budynku mieszkalnego typu A1 w Berlinie-Falkenbergu (u
dołu po lewej, 1998; źródło: Hafner T., Wohn B., Rebholz-Chaves K.: Wohnsiedlungen. Entwürfe, Typen, Erfahrungen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Basel-Berlin-Boston, Birkhäuser Verlag 1998)

Archtectonic minimalism: residental-services building from the 60’s, at Grójecka Str. 18 in Warsaw (left at the head; source:
Architecture 9/1964), examples of solutions of „exemplary economical” functionally-spatial apartments (right; source:
Architecture 9/1964) and architecture of residential building type A1 in Berlin-Falkenberg (left at bottom, 1998; source:
Hafner T., Wohn B., Rebholz-Chaves K.: Wohnsiedlungen. Entwürfe, Typen, Erfahrungen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Basel-Berlin-Boston, Birkhäuser Verlag 1998
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architektura, „bezkompromisowo purystyczna”,
przeciwstawna zbytkownym manierom eklektycz-
nym. W tej sytuacji kluczowe znaczenie okazało się
mieć powołanie do życia Kooperatywy Mieszka-
niowej Urzędniczo-Robotniczej Płaszów (1925) oraz
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1922).
W Krakowie powstała inicjatywa budowy osiedla
mieszkaniowego złożonego z siedemnastu dwuipół-
kondygnacyjnych domów mieszkalnych (1926–1927).
Mimo iż proweniencja rozwiązań architektonicznych
elewacji była jeszcze dziewiętnastowieczna, to ukła-
dy funkcjonalne mieszkań zostały w pełni zunifi-
kowane. Równocześnie na warszawskim Żoliborzu
rozpoczęła działalność spółdzielnia mieszkaniowa.
Zrealizowana wówczas zabudowa stanowiła formę
przejściową między kamienicową a układem linijko-
wym. W ten sposób zrodziła się koncepcja polskie-
go mieszkalnictwa, w której przesłanki natury funk-
cjonalnej oraz związane z higieną zamieszkania
zyskały decydujące znaczenie. Architektura, poz-
bawiona niepraktycznych, zbytkownych ozdób, sta-
ła się wówczas wyrazem idei demokratycznej. Stąd
też w pierwszych ówczesnych realizacjach zespołów
budynków wielorodzinnych nawiązano wprost do
przedwojennych doświadczeń w tym zakresie (Żoli-
borz, Koło, Mokotów, Praga). Jednocześnie dążenie
do unowocześnienia gospodarki na drodze jej szyb-
kiego uprzemysłowienia oraz realizacji postulatu
zapewnienia jednakowych warunków zamieszkania
dla wszystkich obywateli stało się domeną państwa.
W szczególności dotyczyło to kategoryzacji miesz-
kań, odpowiadającej im powierzchni użytkowej, licz-
by izb oraz rodzaju materiałów wykończeniowych.
Z kolei niedostatek terenów uzbrojonych i mieszkań
doprowadziły do preferowania przez władze budow-
lane domów wielorodzinnych. (…) Obiektem wzor-
cowym (…) stał się (…) budynek cztero- a później
pięciokondygnacyjny [1].

W końcu lat czterdziestych, po zakończeniu
wstępnego etapu odbudowy kraju ze zniszczeń wo-

jennych, do czynników ograniczających ekspansję
twórczą dołączyła (…) fala propagandy socrealistycz-
nej [2]. Zabudowa mieszkaniowa wzniesiona w tym
duchu przybrała formę kwartałów ograniczonych
alejowymi ulicami. Jednak różnorodność rozwiązań
architektonicznych, a w szczególności ich artystycz-
na fasadowość, okazała się być nadmiernym ob-
ciążeniem dla gospodarki dźwigającej się ze znisz-
czeń wojennych. Wywarło to decydujący wpływ na
uprzemysłowienie metod produkcji i wykonawstwa
w mieszkalnictwie (1954). W ten sposób doszło do
przeniesienia punktu ciężkości w tworzeniu dzieła
budowlanego ze skali architektonicznej do urbani-
stycznej, a w szczególności „zadekretowania” przez
czynniki państwowe braku stylistyki. Kontynuowany
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych model
forsownej industrializacji kraju, wsparty rozwijaną kon-
sekwentnie psychologią proinwestycyjną, pozwolił
początkowo znaleźć kompromis między misją roz-
wojową władzy a dążeniami i aspiracjami konsump-
cyjnymi ludności [3]. W wiodących rozwiązaniach
tego czasu – Sadach Żoliborskich w Warszawie (Skib-
niewska, Scholtz, 1959), Wzgórzach Krzesławickich
w Nowej Hucie (Ingardenowie, 1962) i Wzgórzach
Redłowskich w Gdyni (Nowosadski, 1963) odzwier-
ciedlenie znalazły francusko-skandynawskie pryncy-
pia architektoniczne i urbanistyczne. Charakteryzo-
wały się one oszczędnością środków plastycznych
i prostotą założeń przestrzennych. Skala założeń osie-
dlowych tego okresu sprawiła, że w odniesieniu do
nich pojawiły się w mowie potocznej nowe określe-
nia – „deski” w Poznaniu, (…) „mrowiskowce” w War-
szawie (…). Równie charakterystyczny okazał się ter-
min „blokowisko”, jakim vox populi ochrzcił niektóre
zespoły [4]. Jednocześnie starano się utrzymać wy-
sokie tempo wzrostu produkcji przemysłowej w celu
dalszej industrializacji kraju. Przyniosło to negatyw-
ne następstwa również w architekturze mieszkanio-
wej. Nasilono działania mające na celu radykalne jej
potanienie. Liczba rozwiązań architektonicznych ule-
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gła ograniczeniu do niezbędnego minimum, ponadto
wyeliminowano zbędne zdobnictwo w formie attyk,
balkonów i loggii, co doprowadziło do pozbawienia
ich walorów plastycznych (1961). Wobec stale po-
stępującego ograniczenia środków inwestycyjnych
rozpoczęto na szerszą skalę realizację budownictwa
„przykładowo oszczędnego”. Nagminne stało się
projektowanie mieszkań w układzie amfiladowym,
korytarzowym lub jednoprzestrzennym. Paradoksal-
nie sprzyjały temu początkowo doktryny funkcjona-
listyczne napływające z krajów wysoko rozwiniętych,
a w szczególności realizacja dwunastotysięczne-
go Osiedla Pruitt-Igoe w St. Louis w Stanach Zjedno-
czonych (Hellmuth, Leinweber, Yamasaki, 1954–
1956), która miała potwierdzić aktualność pryncypiów
architektury nowoczesnej. W Polsce, nie bacząc na
wyniki amerykańskiego eksperymentu, równie inten-
sywnie zmierzano w kierunku całkowitej unifikacji
przestrzeni zamieszkania. Przyczyniło się to do zdo-
minowania architektury przez technologię wielkopły-
tową. W konsekwencji pojawiły się „funkcjonalne
osiedla-sypialnie” – bezstylowe układy wolno stoją-
cych budynków. Zespoły te oddzielone od historycz-
nej zabudowy, zestawione w konstelacje lub wzory
graficzne, a przez to odporne na przypadkowe prze-
kształcenia, doprowadziły do całkowitej degradacji
architektury mieszkaniowej. Towarzyszące osiedlu
pojęcie nowoczesności zyskało wówczas zdecydo-
wanie negatywne znaczenie.

Niewątpliwym symptomem zbliżających się zmian
było rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu na
koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dziewięćdzie-
sięciotysięcznego Espoo-Suvela – „satelity” Helsinek
(Chmielewski, Kazubiński, Kuraś, 1967). Polegała ona
na zaktywizowaniu życia społecznego przez wpro-
wadzenie do wnętrza obszarów wysokiej zabudowy
mieszkaniowej, rozgałęzionego układu ciągów pie-
szych uatrakcyjnionych usługami oraz zróżnicowa-
nia rozwiązań architektonicznych. Szczególnie te
ostatnie miały posiadać cechy indywidualne, pomi-

mo „rygorów narzuconych przez prefabrykację”.
Początek lat siedemdziesiątych wydawał się przeło-
mowy w architekturze, przede wszystkim mieszka-
niowej. Powstała wówczas konieczność wzniesienia
ponad siedmiu milionów mieszkań (1971–1990). Przy-
rostu tej wielkości nie można było osiągnąć za po-
mocą rozpowszechnionych ówcześnie, tradycyjnych
lub częściowo uprzemysłowionych metod wzno-
szenia budynków oraz sposobów organizacji i finan-
sowania procesów inwestycyjnych w budownictwie.
Ogłoszono wówczas również konkurs na system
budownictwa mieszkaniowego, który miał przynieść
propozycje poprawy rozwiązań użytkowych, (…) zmian
w obowiązującym normatywie mieszkaniowym oraz
możliwość świadomego kształtowania krajobrazu
i architektury osiedli mieszkaniowych (1968) [5].
Nadanie priorytetu uprzemysłowionym metodom
wznoszenia budynków oraz przyjęte na tej podsta-
wie założenia techniczne i ekonomiczne wymogły
z kolei konieczność ich architektonicznego i urbani-
stycznego usankcjonowania. W tym celu ogłoszono
konkurs na Osiedle Przyszłości (1973). W większo-
ści zgłoszonych wówczas prac przedstawiono róż-
norodne rozwiązania oparte na układach zabudowy
wielorodzinnej i w niewielkim stopniu intensywnej jed-
norodzinnej. Jednak wspólną ich cechą okazało się
nad wyraz skąpe odniesienie do środków wyrazu
plastycznego. Wyniknęło to między innymi ze skali
przedsięwzięcia projektowego powierzonego jedne-
mu architektowi, technologii wykonawstwa, a w szcze-
gólności idei typizacji. Stąd też rozwiązania archi-
tektoniczne sprowadzono do siermiężnych wzorów
faktury, niewielkiej liczby materiałów wykończenio-
wych i gamy kolorów. Jednak kwestią o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju ówczesnego mieszkalnictwa
w Polsce okazało się niedostrzeżenie zagrożeń pły-
nących z typizacji. Wielkopłytowe „tworzywo” wywarło
szczególnie destrukcyjny wpływ na jakość rozwią-
zań architektonicznych i plastycznych, których ubo-
gość pogłębiła wrażenie monotonii osiedlowych za-
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łożeń urbanistycznych. Z kolei dążenie do optyma-
lizacji kosztów produkcji w „fabrykach domów” oka-
zało się mieć ścisły związek z ograniczeniem różno-
rodności asortymentu, a tym samym koniecznością
unifikacji zadań inwestycyjnych. Charakter tych dzia-
łań okazał się odmienny od praktyki rozpowszech-
nionej w większości krajów wysoko rozwiniętych,
gdzie systemy konstrukcyjno-montażowe nie zostały
objęte typizacją centralną. Dzięki temu charaktery-
zowały się znaczną różnorodnością profilu produkcji
odzwierciedlającej architektoniczne i użytkowe uwa-
runkowania regionalne. Odzwierciedleniem typizacji
stały się między innymi obszary zabudowy wieloro-
dzinnej na Ursynowie Północnym w Warszawie (Bu-
dzyński z zespołem, 1971), Retkinia (Grygier, Sumień,
1970–1973) i Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa
w Łodzi (Sowa z zespołem 1969–1973), Szczecin-
Klęskowo (Cerebież-Tarabicki z zespołem 1973) oraz
Popowice (Molicki, 1971) i Gaj we Wrocławiu (Malec,
Oziewicz, Wolski, 1974). We wszystkich, mimo usil-
nego dążenia projektantów do zmiany stanu rzeczy,
daje się zauważyć skalę, a nie architekturę. Wielka
płyta, mimo iż stosowana od połowy lat pięćdziesią-
tych, stała się wówczas symbolem swoistą ikoną
w polskim budownictwie mieszkaniowym. Chara-
kterystyczna dla warunków polskich różnorodność
i wielość rozwiązań nie tylko ograniczyła zasięg sto-
sowania wielkiej płyty, ale również możliwość zra-
cjonalizowania kosztów inwestycji (W-70, SBM-75,
Szczeciński, WWP, OWT-67/75 i WUF-T). Charakter
tych działań okazał się odmienny od praktyki roz-
powszechnionej w większości krajów europejskich,
w tym komunistycznych, na przykład w Niemieckiej
Republice Demokratycznej przyjęto do stosowania
zaledwie jeden system wielkopłytowy (WBS 70/80),
natomiast drugi (WHH GT) został przewidziany do
realizacji punktowych wysokościowców mieszkalnych
w Berlinie i niektórych stolicach okręgów. Mimo to
monotonia enerdowskich blokowisk nie wydała się
zbyt uciążliwa.

Podczas gdy myśl architektoniczna lat siedem-
dziesiątych była skierowana w przyszłość to dekadę
później stała się odzwierciedleniem przede wszyst-
kim bieżących zapotrzebowań. Wywarło to wpływ
na poczynania na polu ideowym, gdzie przewagę
zdobyły postawy kontestacji. Sięgnęły one monoton-
nej i „przykładowo oszczędnej” spuścizny lat sześć-
dziesiątych oraz zawiedzionych nadziei okresu wiel-
kich programów w budownictwie mieszkaniowym.
Powszechne nawiązywanie do tradycji powojennej
urbanistyki i idei osiedla społecznego, wsparte prą-
dami architektury europejskiej, stało się niejako ma-
nifestem nowej rzeczywistości – pomodernizmu.

W wyniku przekształceń ustrojowych w Polsce
i innych krajach bloku sowieckiego trwający od za-
kończenia drugiej wojny światowej proces rozwoju
architektury mieszkaniowej został ostatecznie prze-
rwany (1989). Jednak jej nowe kierunki od samego
początku zdecydowanie odbiegały od oczekiwań
i zapotrzebowań społecznych. Odzwierciedleniem tej
sytuacji stały się przedsięwzięcia, które odpowia-
dały przede wszystkim najbardziej mobilnej ekono-
micznie i zawodowo części ludności. Jednocześnie
pojawiły się nowe nieznane wcześniej rodzaje miesz-
kalnictwa występujące w wysoko rozwiniętych pań-
stwach świata. Powstała wówczas sytuacja, w której
nie można było określić kierunków działań i ich ce-
lów w dłuższej perspektywie czasowej. Skompli-
kowały ją dodatkowo dwie sprzężone okoliczności.
Pierwszą z nich był brak sprawnych mechanizmów
rynkowych i wynikające z tego powolne upowszech-
nianie się nowych sposobów wznoszenia budynków.
Drugim natomiast ogromne, wciąż niezaspokojone
potrzeby ilościowe. Stąd też w wielu środowiskach
podjęto intensywne wysiłki zmierzające do moderni-
zacji ówczesnej bazy wytwórczej. Przykładem tego
był system szczeciński, który modyfikowano i wy-
korzystywano nieomal do połowy lat dziewięć-
dziesiątych. Działania te o zdecydowanie kontrmo-
dernizacyjnym charakterze pozwoliły przedłużyć de-
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strukcyjny wpływ systemów uprzemysłowionych na
krajobraz architektoniczny polskich miast.

Reforma polityki państwowej polegająca na stop-
niowym odchodzeniu od powszechnego subsy-
diowania mieszkalnictwa wywarła istotny wpływ na
obraz architektury mieszkaniowej, standard oraz roz-
wiązania funkcjonalne i przestrzenne budynków
i mieszkań. Stąd też w ostatniej dekadzie dwudzie-
stego stulecia pojawiły się w Polsce trendy estetycz-
ne będące nawiązaniem zarówno do rodzimych
wzorów z przełomu lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych jak również występujących w krajach
wysoko rozwiniętych. Zwrócono się w nich między
innymi ku ideom ruchu nowoczesnego. W ich huma-
nizmie i użyteczności upatrywano przesłanek demo-
kratycznych. Modernizm aksjologiczny dał początek
neo-schematyzmowi funkcjonalnemu, który w urba-
nistyce zespołów mieszkaniowych przyniósł styl bez-
postaciowy. Z kolei w architekturze przyniósł skrajny
minimalizm (lata sześćdziesiąte). Jego przeciwnością
stał się po-modernizm, w którym nawiązano do idei
ciągłości tkanki miejskiej. Kontynuacją neo-schema-
tyzmu funkcjonalnego był neomodernizm w dwóch
odmiennych konwencjach plastycznych – hipereste-
tycznej, bogatej w detal, oraz redukcjonistycznej,
całkowicie jego pozbawionej. Równolegle do neo-
modernizmu i pomodernizmu ujawnił się trend po-
średni – międzymodernizm lub inaczej kontekstualizm
syntetyczny. Dążono w nim do uwzględnienia regio-
nalnych wzorców architektonicznych. Stąd też w kon-
tekstualizmie połączeniu uległ nurt małomiejski oraz
skrajny minimalizm. Trendy te znalazły odzwiercie-
dlenie praktycznie we wszystkich rodzajach budow-
nictwa mieszkaniowego. Regionalny charakter roz-

wiązań stał się widoczny w niedużych miastach i na
obszarach aglomeracji, w których proces inwe-
stycyjny oparto na szeroko pojętej partycypacji spo-
łecznej.

Załamanie się sytuacji w budownictwie miesz-
kaniowym na początku lat dziewięćdziesiątych sta-
nowiło odzwierciedlenie trudności związanych z przej-
ściem od systemu nakazowo-rozdzielczego do ryn-
kowego. Prywatyzacja wielu gałęzi gospodarki na-
rodowej przyniosła gwałtowne zmniejszenie się za-
mówień stamtąd płynących. Wskutek tego w stan
likwidacji postawiono nierentowne przedsiębiorstwa
uspołecznione, a w szczególności zdekapitalizowa-
ne fabryki domów. Przyniosło to zdecydowaną po-
prawę jakości architektury ale również niekorzystne
następstwa. Mobilność ekonomiczna i organizacyj-
na uczestników procesu inwestycyjnego niejedno-
krotnie stała się przyczyną nierzetelnego wykonaw-
stwa oraz niskiej jego kultury. Z kolei brak uregulowań
prawnych przyczynił się do masowego napływu ma-
teriałów i technologii z zagranicy nie spełniających
krajowych wymagań. Mimo to Polska znalazła się
w nurcie poszukiwań światowych charakteryzujących
się ogromną różnorodnością ale również skrajnymi
przeciwnościami.

Wiele wskazuje na to, że minimalizm w architek-
turze stał się jego trwałą cechą występującą nieza-
leżnie od warunków ekonomicznych jak i porządku
społecznego. Wynikł z różnych nierzadko całkowicie
sprzecznych przesłanek. Jednakże jego cechy opar-
te na dążeniu do optymalizacji rozwiązań funkcjonal-
nych i przestrzennych oraz oszczędności środków
plastycznych charakteryzowały go we wszystkich
okresach rozwoju architektury współczesnej.
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PALIMPSEST  DLA  PRZYSZŁYCH  POKOLEŃ

PALIMPSEST  FOR  FUTURE  GENERATIONS

W artykule autor stara się poddać analizie sytuację dzieła architektonicznego we współczesnym mieście,
które ma charakter palimpsestu. Idea palimpsestu ujawnia silne poczucie tymczasowości współczesnej
cywilizacji. W związku z tym jednym z najistotniejszych problemów współczesnych architektów jest problem
trwałości i zmienności budynku zarówno w sensie technologicznym, formalnym, jak i symbolicznym.

Kluczowe słowa: miasto, architektura, palimpsest, technologia, tradycja

In this article the author tries to analyze the situation of contemporary cities as a palimpsest. The consequ-
ences of this is, among other things, aspiration to fast changes of the city tissue. Building should be longer
durable but open for changes.

Keywords: city, architecture, palimpsest, technology, tradition

Miasta zawsze miały charakter palimpsestu. Już
w najwcześniejszych cywilizacjach na gruzach po-
przednich budowli wznoszono następne. Dzisiejsza
konstatacja o palimpsestowym charakterze organi-
zmu miejskiego nie jest więc specjalnie odkrywcza,
pokazuje jednak ważną zmianę, która nastąpiła po
modernizmie. Straciliśmy ostatecznie złudzenia, co
do tego, że da się zrealizować całkowicie nowy i ory-
ginalny pomysł na miasto. Nikt już dziś nawet nie
pomyślałby o tym, by wyburzyć historyczną jego
część i zacząć wszystko od początku. Uznaliśmy, że
lepiej pogodzić się z przeszłością, nadpisując ją, niż
całkowicie ją wymazując.  Najciekawsze bowiem są
palimpsesty, w których poprzedni tekst nie został
całkowicie wymazany, ale takie, które pozwalają od-
czytać obie wypowiedzi.

Dzisiejszy „miejski palimpsest” wydaje się mieć
jednak odmienny cel niż jego rękopiśmienny pier-
wowzór. W starożytności i średniowieczu stosowano
go głównie z powodów ekonomicznych. Drogiego
materiału piśmiennego, najczęściej pergaminu, uży-
wano po raz drugi chcąc zmniejszyć koszty. Używa-
no zwykle tego materiału do prac mniej istotnych,
np. notatek, czy wprawek literackich. Zdarzało się
nierzadko tak, że dużo cenniejszym tekstem był ten,
który wywabiono, by na nim zapisać nowy. To, co
dzieje się we współczesnym mieście ma, jak się wy-
daje, cel przeciwny. Jego założeniem jest ochrona
tego co „pod spodem”. Ostatecznie wynik w jednym
i drugim przypadku jest podobny, tyle tylko, że in-
tencje zupełnie inne. Wydaje się, że współczesny
palimpsest ma nam dać swego rodzaju poczucie

* Zaguła Artur, dr inż. arch., Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
Instytut Architektury i Urbanistyki.
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wyższości i nadać sens naszej nauce, która kształtu-
je świadomość historyczną i broni dziedzictwa prze-
szłości. Starożytne i średniowieczne teksty docho-
wały się do naszych czasów z powodu wtórnego
użycia materiału bez świadomości znaczenia, tego
co zostało nadpisane. Obecnie zaś budynki zacho-
wane zostaną dla potomności, mimo zmiany ich for-
my i przeznaczenia, dzięki świadomości rozwinięte-
go społeczeństwa postindustrialnego.

Idea palimpsestu ujawnia silne poczucie tym-
czasowości współczesnej cywilizacji. Coraz silniej-
sze jest w niej przeświadczenie, że budynki nie są
po to by być wieczne. Cechą podstawową architek-
tury przestaje być ich trwałość, a zastępuje ją podat-
ność na zmiany. Temat zmienności funkcji w czasie
podjęli kuratorzy polskiego pawilonu na tegorocz-
nym Biennale Architektury w Wenecji zatytułowanym
Out There: Architecture Beyond Building. „Hotel
Polonia”, w który został zamieniony polski pawilon
wystawowy zawierał zdjęcia Nicolasa Grospierre’a
i fotomontaże Kobasa Laksy przedstawiające sześć
współczesnych polskich budynków. Na zdjęciach wi-
dzimy je, tak jak wyglądają obecnie, na fotomonta-
żach jak mogą wyglądać w przyszłości: np. kościół
w Licheniu stał się Aquaparkiem, a biurowiec Metro-
politan więzieniem. Kuratorzy zapraszają do odpo-
czynku na hotelowych łóżkach i wyjaśniają: Budyn-
ki reprezentują różne style i gusta, mają też różne
przeznaczenie. Łączy je jedno – prestiż i duma. U ich
podstaw leży zaś wiara w wiecznotrwałość, niezmien-
ność architektury. My w nią wątpimy. Puśćcie wodze
fantazji. Przecież wszyscy wiemy, że nic nie trwa
wiecznie. Wszystko się zmienia. Świat pędzi. Ar-
chitektura też ulegnie zmianom. Wszystkich sześć
dumnych budynków będzie musiało ulec czasowi…
W płynnej rzeczywistości, tylko to, co samo jest płyn-
ne, wieloznaczne, nieprzerwanie odradza się i redefi-
niuje, ma szanse przetrwać. Na tym tle architektura,
skrępowana technologią, procesami inwestycyjnymi,
przerostem ego architektów i inwestorów, mentalny-

mi nawykami, które wciąż każą żądać od niej Witru-
wiańskiej trwałości, jawi się jako coraz bardziej ocię-
żała. Rości sobie pretensje do wieczności, zapomi-
nając o doświadczeniach przeszłości i zamykając oczy
na przyszłość. To groteskowa i niebezpieczna poza
w czasach błyskawicznego przepływu informacji i ka-
pitału, mogącego w jednej chwili zachwiać świa-
towym porządkiem. To spojrzenie spotkało się z do-
skonałym przyjęciem i polski projekt otrzymał naj-
wyższą nagrodę Złote Lwy.

Ja jednak chciałbym postawić odmienną tezę,
a mianowicie taką, że zmienność dzisiejszego świa-
ta jest tak dojmująca, iż człowiek coraz bardziej po-
trzebuje stałości. Jeśli więc przekształcimy nasze
miasta zgodnie z intencjami polskich kuratorów po-
wstanie kolejny koszmar urbanistyczny. Dzieło archi-
tektoniczne przestanie istnieć w dotychczasowym
sensie, zastąpione przez ciągle zmieniające się struk-
tury. Znamy to już z przeszłości, wystarczy przypo-
mnieć działania i postulaty Cedrica Price’a oraz nie-
udany eksperyment, jakim było Centre Pompidou,
którego wnętrze niedługo po wzniesieniu budynku
należało przebudować. Okazało się bowiem, że kon-
strukcja pozwalająca na szybkie zmiany wnętrz nie
sprawdziła się. Postawiono ściany działowe, których
w pierwotnym projekcie nie było. Jak się bowiem
wydaje zmienność to nie jest stan, w którym czło-
wiek czuje się najlepiej. Postulaty by skończyć z trwa-
łością i solidnością budynków to nie remedium na
dobre funkcjonowanie miasta.

A może po prostu przestaje już chodzić w działa-
niach ludzkich o dobro. Przestaliśmy mówić o pięk-
nie i tworzyć piękne dzieła sztuki, teraz czas na roz-
prawienie się z kolejnym tradycyjnym przesądem –
dobrem. Peter Eisenman w dyskusji z Barbarą Lit-
tenberg i Stevenem Petersonem twierdzi: Stworzy-
liście piękne plany. Są one lepsze niż plany innych
Nowych Urbanistów. Wasz plan dla World Trade Cen-
ter jest najlepszy w kategorii dobrego planu. Pytanie
tylko, czy jest zasadne dziś pojęcie dobrego planu?
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Ludzie w centrach handlowych, w swoich samocho-
dach, czy ich życie ma cokolwiek wspólnego z do-
brym planem? Pojęcie dobrego planu nie jest już dziś
żywe. Tak było w wieku dziewiętnastym. Nie myślę,
żeby piękne plany były tym czego potrzebują dzisiej-
sze miasta. Piękno i dobro stają się wartościami wąt-
pliwymi, a jedyną niekwestionowaną wartością
zostaje konsumpcja. Nie przypadkiem w słowach
Eisenmana pojawia się centrum handlowe i samo-
chód. To są wyznaczniki pozycji dzisiejszego czło-
wieka, im więcej konsumujesz tym masz większy
prestiż społeczny.

Cywilizacja konsumpcyjna jest nastawiona na
zmianę, mody które kształtują rynek są krótkotrwałe,
trzeba stale zmieniać ofertę. Konsument stale musi
zabiegać o to, by być na bieżąco. Nie może przywią-
zywać się do niczego, nie może mieć trwałego gu-
stu, jego wybory muszą podlegać coraz to nowym
impulsom. Niepotrzebne jest trwałe dzieło architek-
toniczne, bo moda szybko przemija. Trzeba więc
tworzyć w taki sposób, aby po kilku latach budynek
można było dostosować do innej funkcji i estetyki.
Również edukacja idzie w tym kierunku – nie potrze-
bujemy ludzi mądrych, rozumiejących świat i zasta-
nawiających się nad własną egzystencją. Potrzeb-
ni są nowi konsumenci, także konsumenci wiedzy.
Nauka powoli rezygnuje z poszukiwania prawdy,
a podobnie, jak inne działania ludzkie zdąża ku oso-
bliwości, subiektywizmowi, które robią wrażenie
i choćby przez pewien czas mogą być modne. Pro-
cesy te nie są nowe, ale ostatnio przybierają na sile
i, jak się wydaje, stają się coraz bardziej groźne. Niech
ostrzeżeniem dla naszej cywilizacji będzie ostatni
kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, który
wyniknął między innymi z nadmiernego zawierzenia
konsumpcji i coraz słabszego trzymania się tradycyj-
nych procedur.

Nie chcę tu występować jako Kasandra, staram
się tylko dostrzegać zmiany, którym podlegamy jako
społeczeństwo. Obecne zmiany w dużej mierze wy-

nikają z tego, że coraz bardziej oddalamy się od wła-
snej natury. Poczucie cielesności i kontakt z otocze-
niem naturalnym wypierane są przez nasze techno-
logiczne przedłużenia, takie jak samochód, komputer,
wszelkiego rodzaju maszyny i przyrządy. Kiedyś
punkt widzenia ludzkości był niemal nieruchomy, dziś
świat zza okna auta jadącego ponad 100 kilometrów
na godzinę, wygląda zupełnie inaczej. O tych zmia-
nach pisał już w latach sześćdziesiątych Edward
T. Hall: Amerykanie wiodący życie miejskie bądź pod-
miejskie mają coraz mniej sposobności do aktywne-
go doświadczania zarówno swoich ciał, jak i zajmo-
wanej przez siebie przestrzeni. Przestrzeń w miastach
jest mało pobudzająca i mało zróżnicowana wizual-
nie, nie daje żadnej okazji do wzbogacenia repertu-
aru doznań przestrzennych. Jak się wydaje, wie-
le osób jest kinestetycznie zubożonych czy nawet
stłamszonych. Motoryzacja na domiar złego wzmaga
proces alienowania się od ciała i środowiska przy-
rodniczego. Odnosi się wrażenie, że samochody wy-
powiedziały wojnę miastom, a może nawet całemu
rodzajowi ludzkiemu.

Ciekawe w tym kontekście jest odczucie inten-
sywnej przyjemności w obcowaniu ze starymi, histo-
rycznymi miastami. Są one znacznie bardziej przyja-
zne człowiekowi, dlatego właśnie, że budowane były
przez ludzi związanych ściślej z naturą. Wędrówka
po krętych uliczkach Toledo czy Segowii, spacer
nad kanałami Delft czy Lejdy są czystą przyjemno-
ścią w stosunku do konieczności poruszania się wie-
lopasmowymi ulicami wielkich miast. Atrakcyjność
sensoryczna centrów miast historycznych wydaje się
wyrastać z pełnego odczucia natury, które posiadali
ludzie epoki przedprzemysłowej. Budynki wznoszo-
no na wzór tworów natury. W budynkach i strukturze
miasta odzwierciedlali skomplikowanie i różnorod-
ność ich oddziaływania na ludzkie zmysły. Natura
zaspokaja wszystkie rodzaje zmysłów nie tylko wzrok,
tymczasem obecna sztuka i architektura stały się
w dużej mierze czysto wzrokowe. Nie bez powodu
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mówi się o współczesnej cywilizacji – cywilizacja ob-
razkowa. Zmysł wzroku, zwłaszcza w świecie Zachod-
nim wydaje się zdecydowanie dominować nad inny-
mi zmysłami.

Spróbujmy na koniec postawić pewną tezę. Sto-
sunek człowieka do dzieła architektonicznego i jego
miejsca w mieście wynika w dużej mierze z jego sto-
sunku do siebie samego. Zaryzykujmy stwierdzenie,
że ci którzy identyfikują siebie, jako część natury ro-
zumieją miasto jako organizm. Dzieło architektonicz-
ne postrzegać będą bardziej tradycyjnie, a jego za-
danie w mieście, jako tworzenie harmonijnej całości.
Budynki przez nich projektowane silniej związane
będą „ingerencją” ludzkiej ręki oraz naturalnymi ma-

teriałami. Ludzie silnie identyfikujący się z technolo-
gicznymi przedłużeniami są gotowi widzieć w mie-
ście pole eksperymentu, a dzieło architektoniczne
traktować jako twór ludzki, nie mający z naturą wiele
wspólnego. Wybierać będą abstrakcyjne bryły, no-
woczesne materiały, a wiele form będzie generowa-
nych komputerowo, a nie rysowanych odręcznie.

Nie chcę wskazywać, że którakolwiek z tych opcji
ma rację. Chcę tylko dzięki tej tezie zrozumieć dzia-
łania ludzkie w obrębie architektury i miasta. Zawsze
bowiem lepiej świadomie podejmować decyzje, ze
wszystkimi ich konsekwencjami. Od tego bowiem
zależy, jakie palimpsesty będą odczytywać przyszłe
pokolenia.
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Katarzyna Zawada*

PRZESTRZENIE BIUROWE – WYZNACZNIKIEM MIEJSCA

OFFICE SPACES –  INDICATOR OF THE PLACE

W ślad za rozwojem pracy biurowej podąża rozwój nowoczesnej formy obiektów. Reprezentacyjny i presti-
żowy charakter budowli odzwierciedla się w atrakcyjnej formie i skali. Powoduje to, że funkcja biurowa staje
się znacząca – poprzez wygląd budowli podkreśla rangę miejsca.

Słowa kluczowe: przestrzeń biurowa, element tożsamości, dominananta kompozycyjna

A development of the modern shape of the building is following the development of the office work. Repre-
sentative and prestigious character of the building is reflected in the attractive shape and the scale. This
causes, that the office function is becoming significant, through the appearance of the building emphasize
rank of the place.

Key words: office space, an element of the identity, a composition predominant feature

Obiekty biurowe w znaczny sposób zmieniły wy-
gląd współczesnego miasta. Znaczenie tego zjawi-
ska można było zaobserwować już na przestrzeni
ubiegłego wieku zarówno w dużych miastach Ame-
ryki, Europy jak i Azji.

 W miarę rozwoju cywilizacyjnego funkcja biuro-
wa zaczęła towarzyszyć wszystkim dziedzinom życia.
Obsługa dynamicznie rozwijającej się wytwórczości,
rozrost handlu, transportu, usług prasowych, rekla-
mowych, bankowo-ubezpieczeniowych wpłynął na
wyodrębnienie się funkcji biurowej. W początkowym
okresie rozwoju funkcji biurowych firmy zajmowa-
ły pojedyncze budynki przy głównych ulicach lub
w narożnikach ulic. Kubaturą i skalą dostosowane
do otaczającej je tkanki, swą architekturą akcento-
wały miejsce. Możliwości konstrukcyjne i materiało-

we, a także ograniczenia ekonomiczne (wysokie ceny
gruntów) wpłynęły na zupełną zmianę w stylu budo-
wania obiektów mieszczących funkcje biurowe.
Biurowce stając się najwyższymi budynkami użyt-
kowymi, wielokrotnie przewyższyły skalą i kubaturą
otaczającą tkankę, dominując w strukturze przestrzen-
nej miasta. Najbardziej charakterystycznym przy-
kładem tego zjawiska są miasta amerykańskie z po-
wstającymi od II połowy XIX wieku „drapaczami
chmur”.

W wielu miastach Europy Zachodniej systema-
tyczny rozrost funkcji biurowych wpłynął na coraz
większe nasycenie obszarów śródmiejskich wypie-
rając funkcję mieszkaniową i adaptując kamienice
na biura. Negatywne skutki – wyludnianie śródmieść,
przebudowa oryginalnej tkanki, chaos przestrzenny

* Zawada Katarzyna, mgr inż. arch., Politechnika Krakowska, Instytut Projektowania Architektonicznego.
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i funkcjonalny wpłynął na podjęcie decyzji o ograni-
czeniu tych działań. Zdecydowano o deglomeracji
biur poza śródmieście. W założeniach przyjęto, że
w centrach miast lokalizowane będą jednostki biuro-
we, agendy władz o charakterze prestiżowym, rekla-
mowym, usługowym i informacyjnym. Pozostałe od-
działy, biura produkcyjne itd. będą lokalizowane
w nowych centrach biurowych lub przenoszone
w zewnętrzne obszary miasta do tzw. parków biuro-
wych. Jednakże budowane na zewnątrz zespoły
biurowe zostały ocenione przez pracowników i in-
teresantów jako negatywne ze względu na swój
monofunkcyjny charakter. W tej sytuacji zmieniono
podejście w sposobie projektowania zespołów biu-
rowych wprowadzając funkcje handlowo-usługowe,
obiekty związane z kulturą i rozrywką oraz mieszkal-
nictwo z zielenią. Równocześnie zaczęto przebudo-
wywać zdegradowane tereny, zaniedbane kwartały
na wielofunkcyjne zespoły z przewagą funkcji biuro-
wej, gdzie obiekty biurowe poprzez swą architekturę
stały się wyróżnikiem miejsca, inicjując w przestrzeni
miasta nowe znaczenie.

Pod względem funkcjonalnym obiekty biurowe
cechuje wysoka efektywność wykorzystania trenu.
Możliwości konstrukcyjno-materiałowe pozwalają na
budowę obiektów o dużych gabarytach i powierzch-
ni użytkowej na stosunkowo małym obszarze, gdzie
może być zlokalizowana duża liczba stanowisk pra-
cy. Budynki biurowe są obiektami nieuciążliwymi dla
otoczenia, a ze względu na charakter pracy mogą
w dowolny sposób wchodzić w relacje z innego typu
funkcjami. Jedyną uciążliwością dla otoczenia jest
dostępność. Biura gromadzące dużą liczbę pracow-
ników oraz interesantów powodują czasowe nasile-
nie ruchu pieszo-kołowego oraz wymagają dobrej
dostępności w skali miasta.

W ślad za rozwojem pracy biurowej podąża roz-
wój nowoczesnej formy obiektów. Reprezentacyjny
i prestiżowy charakter budowli na skalę możliwości
i aspiracji bogatych firm, bycie konkurencyjnym

względem innych odzwierciedla się w atrakcyjnej for-
mie i skali obiektów [1]. Czynnik ten powoduje, że
funkcja biurowa staje się znacząca w skali miasta,
dzielnicy lub bezpośrednim sąsiedztwie. Obiekty
biurowe mogą poprzez wygląd budowli podkreślać
rangę miejsca, nadać szczególnego wyrazu miejscu,
w którym się znajdują, a odpowiednio skomponowa-
ne z otaczającą je strukturą stają się wyróżnikiem
w mieście wchodząc w dalekie relacje oraz bliskie
z bezpośrednim otoczeniem.

Budynki biurowe pomimo wspólnej cechy, jaką
jest zarówno praca biurowa, jak i podział na strefy
funkcjonalne, pod względem formy charakteryzują
się ogromna różnorodnością. Jednym z elemen-
tów decydujących o tym jest funkcja obiektów. Wy-
różnić tu można: obiekty biurowe międzynaro-
dowych korporacji, filii, agend itd. związanych
z zarządzaniem gospodarką i finansami o różno-
rodnym zasięgu oddziaływania, np. w Barcelonie –
Torre Agbar projektu Jeana Nouvela, Sony Center
autorstwa Helmuta Jahna w Berlinie, Centrum biu-
rowe Fokus w Warszawie autorstwa Kuryłowicza
itd. Inny typ to obiekty biurowo-administracyjne
i urzędy związane ze sprawowaniem władzy np.
ratusz miejski w Londynie autorstwa sir Normana
Fostera, siedziba Bundestagu Paul-Löbe-Haus
w Berlinie projektu Stephana Braunfelsa, siedziba
urzędu Kanclerza Niemiec w Berlinie projektu Axe-
la Schultesa i wiele innych. Występują także obiekty
biurowo usługowe o zróżnicowanym charakterze
(banki, poczty, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.)
np. budynek ING w Budapeszcie autorstwa Erica
van Egeraata, biurowiec Deutche Bahn w Berlinie
itd. Różnorodny charakter pracy ma wpływ na for-
mowanie i komponowanie obiektów oraz ich oto-
czenia. Nie bez znaczenia dla charakteru budynku
jest także organizacja przestrzeni biurowej, gdzie
biura tego typu – np. biura korytarzowe, wieloprze-
strzenne, grupowe, mieszane czy kombi jedno-
znacznie wpływają na wygląd obiektu. Jednocze-



600

1. Centrum La Défence skalą swą nie przytłacza historycznej tkanki. Jednocześnie w relacjach z miastem jest elementem
tożsamości i dominantą kompozycyjną (fot. autorka) / Centre La Défence La with scale isn’t crushing the historical tissue
of city. At the same time in relations with the city he is an element of the identity and a composition predominant feature
(phot. Author)     2. Szklane wieżowce widoczne z wielu miejsc w mieście akcentują miejsce historycznego początku drogi
z Berlina do Poczdamu. (fot. autorka) / Glasses tower blocks visible from many places in the city are stressing the place of
the historical beginning of the road from Berlin to Potsdam (phot. Author)
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śnie rozwiązanie przestrzenne uzależnione jest
w dużej mierze od lokalizacji i uwarunkowań jakim
podlegają budynki w danym miejscu, np. ograni-
czeniom przestrzennym (wysokość, kubatura), eko-
nomicznym (wysokiej cenie gruntów).

Analizując obiekty i zespoły biurowe pod wzglę-
dem lokalizacji można wyodrębnić pewne grupy
obiektów. Pierwsza grupa to obiekty powstałe w wy-
niku skutecznej i konsekwentnej polityki przestrzen-
nej usytuowane w centrach i obszarze śródmiejski
respektujące otaczającą tkankę (zwłaszcza histo-
ryczną). Jest też grupa budynków, która nie respek-
tuje otoczenia. Biurowce zlokalizowane w sposób
chaotyczny dominują nad funkcją mieszkalną i usłu-
gową, często zmieniając kompozycję oraz wygląd
panoramy miasta. Powstałe w ten sposób obiekty są
wynikiem braku kontroli nad rozrostem funkcji biuro-
wych [2]. Równocześnie w wyniku decentralizacji biur
inwestorom umożliwiono lokalizowanie budynków
biurowych poza śródmieściem. Atrakcyjność obsza-
rów pod względem ekonomicznym, zazwyczaj bar-
dzo dobra dostępność komunikacyjna, walory śro-
dowiskowe itd. pozwalają na budowę obiektów
wolnostojących o interesującej formie. Jest również
tendencja do lokalizowania w strefach podmiejskich
parków biurowych lub miasteczek administracyjnych.
Obiekty zazwyczaj mają większe działki i są budyn-
kami niezbyt wysokimi i płaskimi.

Szereg nowoczesnych obiektów, pomimo intere-
sującej architektury, wprowadza dysonans w tkance
miasta. Przypadkowe zestawienia różnego typu ku-
batur o różnej kolorystyce i formie często zupełnie
niedostosowanych do charakteru miejsca, gdzie brak
relacji kompozycyjnych z bliskim jak i dalekim oto-
czeniem wprowadza chaos przestrzenny i zaburza
relacje widokowe. Taką sytuację możemy zauważyć
na przykładzie Warszawy. Rozmieszczone w sposób
dosyć przypadkowy obiekty biurowe często o warto-
ściowej architekturze nie są związane funkcjonalnie
i kompozycyjnie z otoczeniem.

Zupełnie z innym podejściem mamy do czynie-
nia w dużych europejskich miastach. Skomponowa-
ny zespół wielu obiektów biurowych z obiektami
o funkcjach handlowo-usługowych, obiektami zwią-
zanymi z kulturą, rozrywką wraz z mieszkalnictwem
i zielenią może być początkiem porządkowania prze-
strzeni. Poprzez swą architekturę staje się wyróżni-
kiem miejsca oraz wnosi nowe wartości w strukturę
miasta. Sytuację taką najlepiej można zilustrować na
przykładzie wybranych zespołów biurowych: w Pa-
ryżu – La Défence, Londynie – Canary Wharf, Berli-
nie – Potsdamer Platz.

Nowoczesne centrum La Défence usytuowane
poza śródmieściem Paryża oprócz znaczenia funk-
cjonalnego jako nowe centrum administracyjne, ma
szczególne znaczenie kompozycyjne w skali miasta.
Zlokalizowane nad Sekwaną jako przedłużenie a za-
razem zamknięcie widokowe siedmiokilometrowej osi
Pól Elizejskich. Usytuowanie szeregu obiektów biu-
rowo-usługowych zgodnie z zasadami kompozycji,
dbałość o jakość obiektów (ranga i prestiż firm) oraz
o jakość otoczenia spowodowała, że stało się ośrod-
kiem centrotwórczym. Nowoczesna architektura
w dużej mierze sprowadzająca się do ogromnych
geometrycznych budynków (AXA, Gan, Manhattan,
Fiat itd.) oraz wiele innych zaprojektowanych przez
szereg znanych na skalę światową architektów. Jed-
nocześnie zakomponowana przestrzeń pomiędzy wy-
sokościowcami, dostosowana do skali użytkownika
nadaje kameralny charakter miejscu.

Wśród wielu przykładów obiektów biurowych, któ-
re stały się wyznacznikiem miejsca znaczącą rolę
odgrywa zespół Potsdamer Platz w Berlinie w rejo-
nie Bramy Brandenburskiej. Przestrzeń biurowo-usłu-
gowa powstała po przebudowie zdegradowanych
terenów po zburzeniu Muru Berlińskiego. Ma układ
zwartego kwartału nowoczesnych budynków. Pod
względem urbanistycznym zespół biur i funkcji to-
warzyszących został wpisany w dawny układ ulic
i placu. Jednakże założenie zostało zaprojektowane
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tak by obiekty tworzyły różnorodne wnętrza urbani-
styczne a bryła niektórych obiektów wyraźnie prze-
wyższała otaczającą tkankę nabierając znaczenia
kompozycyjnego w skali miasta i otoczenia. Dotyczy
to dwóch wieżowców – sprawiających wrażanie bra-
my oraz wieżowca Kolhoffa będącym zamknięciem
widokowym pobliskich ulic. Dodatkowo na atrakcyj-
ność zespołu wpływa różnorodność funkcji i zabu-
dowy projektów wybitnych architektów: Murphy,
Jahn, Isozaki, Kohlbecker, Moneo, Piano, Rogers, itd.
utrzymanej według wytycznych określonych w pla-
nach regulacyjnych oraz rozwiązanie przestrzeni
publicznych wpływa na odbiór jej przez użytkownika.

Podobne zjawisko można zauważyć w rejonie
Londyńskich Doków. Rozpoczęta w latach 80. ubie-
głego wieku przebudowa obejmuje rehabilitację za-
budowy mieszkaniowej oraz wprowadzenie biur, ho-
teli, centów konferencyjnych, gastronomii, handlu,
sportu i rekreacji. Największą w ramach przebudowy
zmianą użytkowania na funkcje biurowe jest realiza-

cja Canary Wharf, gdzie mieści się ponad 21 biurow-
ców, z czego najwyższy 250-metrowy biurowiec Ca-
nada Tower projektu Cesara Pelli jednoznacznie
wskazuje w skali miasta na usytuowanie tego zało-
żenia.

Analizując relacje obiektów biurowych w kontek-
ście przestrzeni miasta konieczne jest spojrzenie na
współczesne tendencje lokalizowania obiektów biu-
rowych jako grupy obiektów, które zmieniają zasad-
niczo wygląd współczesnego miasta. Wydaje się
właściwe zwrócenie szczególną uwagi na relacje wi-
dokowe obiektów biurowych z obszarem śródmiej-
skim oraz najbliższym otoczeniem. Jest to istotne
z tego względu, iż grupa obiektów może wnieść
szczególną wartość w przestrzeń miasta ze względu
na charakter architektury, przestrzeń publiczną, róż-
norodność funkcjonalną i kompozycyjną zarówno
w relacjach z bliskim jak i dalszym otoczeniem oraz
w panoramie miasta widzianej z charakterystycznych
punktów widokowych.

PRZYPISY

[1] Sytuacja ta szczególnie jest widoczna w krajach wscho-
dzących Dalekiego Wschodu. Prężnie działające firmy –
korporacje dążą do lokalizacji swojej siedziby w obiektach
jak najwyższych, jak najbardziej nowoczesnych o oryginal-
nej architekturze. Uznawane za wizytówkę firmy mówią o jej
pozycji.
[2] Najbardziej charakterystycznym przykładem jest jeden
z największych ośrodków finansowo-gospodarczych Nie-
miec – Frankfurt nad Menem. Możliwość utraty inwestorów
przyczyniła się prowadzenia  przez władze lokalne łagod-
nej polityki przestrzennej. W konsekwencji takiego działa-
nia powstało wiele wieżowców o zróżnicowanej kubaturze.

BIBLIOGRAFIA

D. Leśniak, Kolejny krok w chmurach, Architektura & Biz-
nes,  2/2002, s. 40–47.
E. Niezabitowska, Projektowanie obiektów biurowych,
Część I: Historia. Rodzaje obiektów biurowych, wyd. Poli-
techniki Śląskiej, Gliwice 1997.
Studium sylwety i tektoniki elewacji ulicy Marszałkow-
skiej i Alei Jerozolimskich, Zespół opiniując studium:
J. Cybis, R. Girtler, W. Kozak, M. Mikos, Architektura-Mura-
tor, 2(37)/2001, s. 67–72.
M. Złowodzki (red.), Ergonomia pracy biurowej, Polska
Akademia Nauk, Komitet Ergonomii, Kraków 2004.
M. Złowodzki, O środowisku architektonicznym pracy biuro-
wej, Monografia 132, wyd. Politechnika Krakowska, Kraków
1992.



603

Monika Zawadzka*

FORMALNE  GESTY  DZIEŁ  ARCHITEKTONICZNYCH

THE  FORMAL  GESTURES  OF  ARCHITECTURAL  ARTIFACTS

Miasto nie umarło. Po czasie modernistycznego kryzysu, cyklicznie działająca siła kultury budzi je do życia
na nowo. Utożsamianie dzieł architektonicznych jedynie ze znakami-monumentami nie pomaga temu proce-
sowi. Dlatego przenikliwe inwestowanie w miejskość to traktowanie każdego obiektu w mieście jako poten-
cjalnego dzieła architektonicznego. Każdy typ miejskich budynków posiada swój własny kod formalnych
gestów [1]. To nie z postulatu oryginalności, a z precyzyjnego i uważnego posługiwania się typologiami
gestów wyłonią się kolejne miejskie dzieła architektoniczne.

Słowa kluczowe: typologie architektonicznych gestów, porządki przestrzenne, kody tożsamości lokalnej,
kultura przestrzenna Europy Środkowej, architektoniczna uważność

The city hasn’t died. After the crisis of modernism, recycling power of culture revitalizes the city again.
Identifying architectural artifacts only with city-landmarks doesn’t support the idea of integrated city. Wise
city-investment means to treat every building as potential architectural artifact. Each formal type of building
has its own gestures’ code. Applying it with sensitivity next architectural artifacts could be expected.

Keywords: typology of architectural gestures, spatial orders, local identity codes,
spatial culture of Middle Europe, architectural carefulness

Współczesne miasto
Gdy czytam tezy tegorocznej międzynarodowej

konferencji urbanistycznej, budzi się we mnie nie-
zgoda na ogłaszanie kolejnej z „wielkich śmierci”:
śmierci miasta, które pozwalało ludziom skutecznie
się zakorzenić, umożliwiało identyfikację ze sobą. Nie
godzę się też na porzucanie idei spójności, idei kon-
tekstu oraz „motywacji urbanistycznych” przy studio-
waniu i praktykowaniu zagadnień miejskości.

Jest kilka dobrych rzeczy, które od dawna znaj-
dują się w pobliżu człowieka żyjącego w kręgu kultu-

ry Europy Środkowej. Jedną z nich jest miasto o tra-
dycji europejskiej, dające się opisać jako miasto śred-
niej wielkości – nie metropolia – złożony artefakt kul-
turowy o własnej tożsamości przestrzennej, na którą
składa się zdefiniowany porządek przestrzenny oraz
własny, lokalny wyraz architektoniczny. Można wy-
mieniać długą listę miast, w których dobrze się miesz-
ka, bawi, rozwija i współżyje z innymi. Od wieków
ich zwarty system przestrzenny gromadzi ludzi bli-
sko siebie, tworząc wspólnoty mieszkańców oraz
użytkowników o gęstych wzajemnych relacjach. Wię-
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zy, które w takim środowisku się zawiązują, mają dość
trwały charakter i silnie wpływają na sposób oraz ja-
kość życia.

Obwieszczanie końca miasta z powodu rozcza-
rowania efektami jego przekształceń w ostatnich de-
kadach, sugeruje ukryte założenie o liniowym roz-
woju kultury – bez możliwości powrotów do niezłych,
ale chronologicznie wcześniejszych, rozwiązań. Taka
wizja kultury i cywilizacji bazuje na prometejskich
mitach rozwoju, akcentujących jednokierunkową, li-
niową dynamikę zmian człowieka i środowiska, i nie
docenia działającej równolegle cykliczności zjawisk
kulturowych.

To, że przeżywamy w naszym regionie powrót
mody na miejskość i miejski styl bycia, dobitnie świad-
czy o żywotności idei miasta. Nie ma nowych, lep-
szych propozycji wspólnego zamieszkiwania dużych
zbiorowisk ludzi. Europejskie miasta nadal się spraw-
dzają, stają do rankingów popularności, są wypró-
bowanym antropologicznie wzorcem. Z własnych
obserwacji wnioskuję, że najlepsze współczesne mia-
sto to „miasto z przeszłością”, nie zamykające się
w ciągu swojego trwania na regularne, częściowe
rewitalizacje, które nie destruując wcześniejszej tkan-
ki, pozwalały zastanemu dziedzictwu trwać ramię
w ramię z pomysłami i estetykami kolejnych współ-
czesności. Takie miasta to żywe laboratoria – cało-
ściowe organizmy z przestrzennymi granicami, zło-
żoną zawartością fizyczną i społeczną, które, jako
architekci, możemy bezpośrednio badać i uczyć się
z nich bez końca i bez ograniczenia.

Dzieło architektoniczne
Tematem konferencji jest relacja dzieła architek-

tonicznego i przestrzeni współczesnego miasta. Waż-
ne wydaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie: za
pomocą jak rozumianego dzieła artystycznego mo-
żemy zadbać o stan współczesnego miasta? Czy
pomocne jest definiowanie dzieła artystycznego z u-
życiem powszechnie stosowanych w tym kontekście

kategorii oryginalności i wyrazistości? Wydaje się,
że wartościowanie tego rodzaju zapożyczone zosta-
ło przez krytykę architektoniczną z dwudziestowiecz-
nego dyskursu dzieła sztuki i tworzącego je artysty.
W klasycznej definicji Władysław Tatarkiewicz okre-
śla dzieło sztuki jako odtworzenie rzeczy bądź kon-
strukcję form, bądź wyrażanie przeżyć, jednakże tyl-
ko takie odtwarzanie, taka konstrukcja, taki wyraz, jakie
są zdolne zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrzą-
sać. Szczególnie „wstrząsanie” apeluje do twórcy,
by z każdym następnym dziełem zdołał wstrząsnąć
odbiorcą bardziej, tak aby kontakt z dziełem powo-
dował transgresję z dotychczasowego stanu świa-
domości na następny poziom. Nie chcę wprowadzać
dystansu między architekturę i sztukę, jednak w tym
miejscu warto zapytać jaka jest różnica między dzie-
łem sztuki a dziełem architektury? Czy we wszystkim
należy zbliżać architekturę ze sztuką? Jak stawianie
na oryginalność i nieskrępowaną autonomię twórcy
przysłuży się przestrzeniom współczesnych miast?
Jacek Dominiczak pisze w esejach dialogicznych, że
błędem jest przenoszenie egzystencjalnej kategorii
oryginalności na grunt rozstrzygnięć urbanistycznych,
ponieważ eliminuje to wartość dialogu i często skut-
kuje dewastacją krajobrazu miejskiego (Dominiczak
2003).

Nikolaus Pevsner na pierwszych stronach książki
Historia architektury europejskiej pisze: Szopa na ro-
wery jest budynkiem, katedra w Lincoln – dziełem
architektonicznym. (…) (Pevsner 1976, s. 11). Chcę
sprawdzić, czy szopa na rowery nie może być
dziełem architektonicznym. Czy budynki związane
z codziennością człowieka mogą być dziełami archi-
tektonicznymi? Czy tytuł ten zarezerwowany jest wy-
łącznie dla obiektów monumentalnych, wzniosłych,
pełniących w mieście funkcje reprezentacyjne?

Przestrzeń miasta
W pierwszych zdaniach tez konferencyjnych czy-

tamy: Miasto nie jest architekturą. Miasto jest zbudo-
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waną przez architekturę przestrzenią. Inspirująco wy-
gląda zestawienie tych stwierdzeń z manifestem ku-
ratora tegorocznego, 11. Biennale Architektury Aaro-
na Betsky’ego: Jedno trzeba powiedzieć sobie jasno.
Architektura to nie są budynki. (…) Budynki to tylko
obiekty. Większość z nich jest paskudna, marnotraw-
na i nieużyteczna. Architektura natomiast to piękno –
to ona sprawia, że czujemy się we współczesnym
świecie u siebie. Powinna tworzyć ramę, strukturę,
sekwencję przestrzeni, w której umieszczamy nasze
doświadczenia, i która pomaga nam zrozumieć, gdzie
i kim jesteśmy (Szabłowski 2008). W obu koncep-
tach architektura ściśle łączy się z ideą ustanawiania
porządku przestrzennego. Gdy chcę dowiedzieć się
czegoś o architekturze miasta, zaczynam od odkry-
wania zasad, które kształtują strukturę jego przestrze-
ni – próbuję znaleźć lokalne rozróżnienia między
uporządkowaniem i chaosem, funkcjonującymi regu-
łami i przestrzenią bez właściwości, wypracowaną
złożonością i przypadkową prostotą.

Jednym z kardynalnych parametrów porządkują-
cych europejskie miasta jest stopniowalny podział
pomiędzy domeną prywatną a publiczną. Kolejną
fundamentalną cechą są stosunkowo sztywne role,
jakie w budowaniu przestrzeni publicznych spełniają
różne formalne typy budynków – od monumentów
do kamienic miejskich. Już tylko te dwie zasady po-
zwalają stworzyć całą różnorodność lokalnie mody-
fikowanych scenariuszy, w których zapisany jest
wielowarstwowy program miejski. W miastach kon-
struowanych z ich pomocą łatwo odnajdujemy za-
ułek, pasujący atmosferą do naszego aktualnego
nastroju; mamy własne miejsca, pozwalające lepiej
przeżywać zarówno wygodną codzienność, jak i ele-
gancję świętowania. Ten typ przestrzeni miejskiej to
stary, wielowariantowy, jednocześnie precyzyjny
system. Dlatego łatwo podzielać niepokój Krzyszto-
fa Nawratka, gdy plastycznie opisuje masowe
przekształcanie europejskiej przestrzeni publicznej
w przestrzeń komercyjną, a nas, użytkowników mia-

sta, z obywateli w konsumentów. Do tego dodając
smutny dla współczesności i trafny komentarz, że
przednowoczesna struktura przestrzenna zdecydo-
wanie lepiej sobie radzi z wyzwaniami ponowocze-
sności (Nawratek 2008).

Typologie dzieł architektonicznych
Mając na względzie powyższe założenia, niepo-

kojący jest fakt, że w mówieniu i pisaniu o dziele
architektonicznym akcent z żelazną konsekwencją
kierowany jest na znak-monument (aby uniknąć ko-
notacji semiotycznych, będę, za Aldo Rossim, dla
znaku używać określenia: monument, które koncen-
truje się na cechach formalnych budynku). Inwesto-
wanie w monument jest dziś inwestowaniem wyraź-
niej skierowanym na zewnątrz miasta, niż do jego
środka. Czasem to kwestia przesadnych ambicji
władz miasta oraz angażowanych twórców (patrz:
casus arcy-dzieł wyrosłych ostatnio w Pekinie), cza-
sem nieumiarkowanej polityki promocyjnej. Bo mo-
numenty wyśmienicie nadają się do promocji miasta
i szybko stają się logo marketingowym czytelnym
dla regionu, kraju, świata. Dzieło architektonicz-
ne monument ma oczywiście znaczący wpływ lokal-
ny: jest ważne dla tożsamości miasta i jego miesz-
kańca, podnosi prestiż dystryktu, budzi go z uśpie-
nia i zakurzenia, często przynosi miejscu sukces
finansowy.

Gdy przyjrzymy się uważniej architektonicznemu
charakterowi owego lokalnego wpływu, zobaczymy,
że monument, posiadając dużą wolność i autono-
mię w doborze środków wyrazu, nie może oddziały-
wać bezpośrednio na znacznie skromniejsze otocze-
nie. Dodatkowo odwołuje się sam do siebie i rzadko
przyjmuje informacje płynące z kontekstu. Jednocze-
śnie kontekst odgrywa kluczową rolę w tym, czy nowy
monument będzie realizacją udaną, gdyż potrzebu-
je on odpowiedniego ukształtowanego wnętrza
miejskiego, trafnie zaprojektowanych naprowadzeń,
w sekwencji których może stopniowo ukazywać się



607

obserwatorom. Dopiero tak zaprezentowany, jest
perłą w koronie miasta.

Podstawowe w mieście przeciwstawienie monu-
mentu i kamienicy nie wyczerpuje szerokiego wa-
chlarza ról budynków, jaki rozpościera się na miej-
skiej publicznej scenie. Przykładowo dla śródmieścia
Gdańska można utworzyć porządkujący szereg re-
prezentantów formalnych typów budynków: Kościół
Mariacki – kościół dominikański św. Mikołaja – ra-
tusz Głównego Miasta – Zbrojownia (zdobione bo-
gato fasady 4 kamieniczek złączonych ze sobą) –
Dwór Artusa (budynek dawnej Rady Miejskiej w for-
mie dekoracyjnej fasady kamienicy) – kamienica sze-
regowa z Długiego Targu – kamienica narożna ze
skrzyżowania ulicy Długiej z ulicą Garbary – kamie-
nica szeregowa z ulicy Długiej – kamienica szerego-
wa z ulicy Garbary.

Co może różnić dzieło architektoniczne typu ko-
ściół Mariacki od dzieła architektonicznego typu sze-
regowa kamienica na ulicy Garbary? Ekspresja mo-
numentu jest właściwie nieograniczona, oczekuje się
od niego zachowań zaskakujących, cech podkreśla-
jących szczególną pozycję w mieście. Kamienica
musi zadowolić się wyrazem delikatniejszym. Im bar-
dziej kamienica jest szeregowa – nie narożna, nie
ustawiona na dalekich najściach czy osiach widoko-
wych, nie mająca lokalnych dominant – tym większą
posiada kompetencję do wchodzenia w formalne
relacje z kontekstem.

Co może łączyć dzieło architektoniczne typu ko-
ściół Mariacki z dziełem architektonicznym typu
szeregowa kamienica na ulicy Garbary? Używany tra-
dycyjny, bądź współczesny materiał, elementy archi-
tektonicznego detalu, lokalny ornament i kolorysty-
ka, głębia i precyzja zamysłu, doskonałe wykonanie.

Jak widać, wraz z przesuwaniem się po przykła-
dowym szeregu, maleje architektoniczny tempera-
ment kolejnych typów, rośnie zaś cecha współzależ-
ności z budynkami sąsiedzkimi. Natomiast jakość
wykonania, głębia oraz złożoność projektowa, nie

wypływa z rodzaju budynku. Właśnie te ostatnie ce-
chy mogą objawić się w każdego typu budowli na
jaką natkniemy się podczas spaceru przez miasto.

Emancypacja kamienicy
W pracy nad dziełem architektonicznym kamie-

nicą prawdziwego kunsztu wymaga wsłuchanie się
w ton brzmiący w danym miejscu i dołączenie do
niego, bez fałszu oraz z osobistym powodem, z chę-
cią dodania czegoś istotnego do istniejącego już
wspólnego. Temperament projektowy uzewnętrznia
się tu w cichszej, choć nie mniej poruszającej, archi-
tekturze. W kamienicach inaczej niż w monumentach
rozkładają się główne akcenty, a efekt końcowy otrzy-
mywany jest przy użyciu subtelniejszych gestów.
Dominującą rolę odgrywa tu materiałowość, fakturo-
wość, wypracowany detal. Powtarzalne rytmy, spo-
kojne przebiegi linii, detale dzielone z innymi fasada-
mi – wszystko to są ważne elementy wyrazu w świecie
kamienic.

Od 2000 roku razem z Jackiem Dominiczakiem
przygotowujemy Kody Tożsamości Lokalnej [2] dla
różnych miast na świecie. Duża część mojej pracy
skupia się na podpatrywaniu zachowań kamienic, co
wymaga długotrwałego przebywania w ich otocze-
niu. To wielka przyjemność zajmować się kamieni-
cami – w każdym badanym mieście dostrajać swój
aparat percepcyjny do wykonywanych przez nie ge-
stów, a poprzez kolekcjonowanie ich, rozszyfrowy-
wać dialekty ich najpierwszej architektonicznej mowy.
Uważam kamienice za doborowe miejskie towarzy-
stwo, za pełnoprawne kandydatki do arcydzielności
w architekturze. Niestety niemal wszędzie gdzie pra-
cujemy, w porównaniu z monumentami kamienice
są niedoceniane oraz niedofinansowane i, poprzez
to, wykluczone z obszaru pierwszoplanowej miejskiej
troski.

A właśnie inwestując w dzieła architektoniczne
kamienice, inwestuje się w jakość życia mieszkań-
ców i wpływa przemożnie na to, by ich codzienność



608

daleka była od bylejakości. To one tkają gęsty dywan
miejskości. Nie tylko ją reprezentują, ale bezpośred-
nio w niej uczestniczą. Kamienice dostarczają prze-
strzeniom publicznym innych wrażeń niż pasaże han-
dlowe, reprezentacyjne place czy dystrykty biznesowe.
Dostarczają innych pór aktywności, zaświecania świa-
teł, otwierania okien, innych kolorów, głosów i dźwię-
ków, często wyprowadzonych z głębokiej prywatno-
ści wnętrza. Podobnie jak powtarzalne historie ludzkich
losów, kamieniczne wariacje na temat powtarzalności
mogą być opowiedziane za pomocą subtelnych ge-
stów w sposób zachwycający i zaskakujący. To dość
powszechne doświadczenie z odległej podróży: wejść
w przypadkową ulicę, zobaczyć kamienicę, długo
przed nią stać z dojmującym uczuciem, że chce się
przejść przez próg, zamknąć za sobą drzwi i spędzić
tu jakiś czas – takie spotkanie z dziełem architekto-
nicznym zapada głęboko w pamięć i każe się często
odnajdywać we wspomnieniach o tamtym momen-
cie, o tamtym mieście.

Architektoniczny namysł, architektoniczna uważ-
ność

Dziełem zazwyczaj mianujemy coś, co skutecz-
nie zaradziło poważnemu problemowi. W Polsce
brakuje rozwiązań dla nowych miast. Niczego nie
zmieni zbudowanie 30 wysokiej klasy landmark’ów.
Miasto, w którym pracuje się nad kilkoma monumen-
tami, a reszta jest wynikiem przypadkowej gry, nie
wydobywa się w taki sposób z kryzysu. Zamiast tego
podtrzymuje własny obraz jako „miasta bez właści-
wości”, za to z rozpoznawalnym monumentem. Two-
rzenie dzięki udanym monumentom szczególnych
miejsc w mieście jest dobrą taktyką, ale tylko wów-
czas, gdy ma się mądrą, równolegle realizowaną,

strategię rozwoju dla całości miejskości. Dlatego
uważam, że przenikliwe inwestowanie w miasto to
traktowanie każdego obiektu jako potencjalnego
dzieła architektonicznego. Złożoność i wieloaspek-
towość rozwiązań, głęboki namysł, skupienie i kon-
centracja, pracowanie z troską i uważnością nad
kulturami gestów charakterystycznych dla różnych
typów budynków, precyzyjne rozpoznanie istotnych
pokładów lokalnych tożsamości architektury – to
według mnie najważniejsze cechy, które mogą
zapowiadać powstanie kolejnych dzieł architekto-
nicznych.

To naprawdę ważne dla tematu dzieła architekto-
nicznego, co napisał właśnie w tym roku, właśnie do
Wenecji, Betsky: Architektura (…) to piękno – to ona
sprawia, że czujemy się we współczesnym świecie
u siebie. Powinna tworzyć ramę, strukturę, sekwen-
cję przestrzeni, w której umieszczamy nasze doświad-
czenia, i która pomaga nam zrozumieć, gdzie i kim
jesteśmy. Troskliwie zrobiona kamienica udziela nam
zarazem lekcji pokory i akceptacji: pozostając w mie-
ście w bliskich relacjach z innymi, podobnymi, jed-
nocześnie samą sobą świadczy, że bez względu na
to kim jest, jest Kimś.

Instytucje architektury
Ulubiona definicja dzieła architektonicznego Huberta

Bilewicza – historyka sztuki i architektury, zbudowana
na poglądach instytucjonalnej estetyki amerykańskiej
(patrz: Artur Danto), mówi, że dziełem architektonicz-
nym jest wszystko to, co za dzieło architektoniczne
uznają instytucje architektoniczne. Dlatego to, o czym
mówimy i co piszemy w związku z konferencją, także
nie jest niewinne i, podobnie jak dzieło architektonicz-
ne, wymaga precyzji i uważności.
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PRZYPISY

[1] Badania nad gestami architektonicznymi prowa-
dzę od 2001 roku, w ramach prac badawczych prowa-
dzonych  wspólnie z Jackiem Dominiczakiem przy opra-
cowywaniu komercyjnych Kodów Tożsamości Lokalnej
Local Identity Codes dla miast oraz Szybkiej Analizy Miej-
skiej Fast Urban Research dla europejskiego projektu do-
tyczącego miast nadmorskich SEAS, a także do pracy
doktorskiej.
[2] O Kodach Tożsamości Lokalnej pisałam więcej w pu-
blikacji dla ubiegłorocznej konferencji „Co z tym pięk-
nem architektury współczesnej?” (Zawadzka 2007, s. 485–
490).
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NIEKOŃCZĄCE  SIĘ  MIASTO  –  PROROCTWA  I  SPEŁNIENIA

THE  NON  STOP  CITY  –   PERFORMANCE  OF  PREDICTIONS

Na początku XX wieku suprematyści i fizycy prorokowali jak wyglądać będzie świat dzisiejszy – przedstawili
wyobrażenie cywilizacji informacji. Dziś jesteśmy świadkami spełniających się dawnych proroctw – świat
zmienia się w niekończące się miasto, miasto kroczące. Proroctwa w ich oryginalnych formach interpreto-
wać dziś można jako metafory współczesności.

Słowa kluczowe: architektura, miasto, teoria, nauka

At the begining of XX century suprematists and physicists had done some predictions at the same time of
how the todays world looks like. Artists and scientist imagined the civilization of information. People now are
viewers of predictions’ perfomance of non stop cities, walking cities, and other ideas. Some of predictions in
its original form can be understood now as metaphors of today’s world.

Keywords: architecture, city, theory, science

Gdy suprematyści tworzyli przestrzenie złożone
z elementarnych cząstek malarstwa, z natchnieniem
próbowali odnaleźć „atomy sztuki”, Albert Einstein pisał
teorię, w której atom był dopiero początkiem czasu
nowych przestrzeni. To, co liniowe, ciągłe, stałe, nastę-
pujące w porządku chronologicznym zaczęło odcho-
dzić w przeszłość. Zanim epoka maszyny zdążyła eks-
plodować ze swym rewolucyjnym natchnieniem i siłą,
w głowach artystów i naukowców powstawał obraz
świata, który zaistniał kilkadziesiąt lat później. Przepo-
wiednie ery informacji pojawiły się w różnych dziedzi-
nach życia i sztuki. Zarówno suprematyści i konstruk-
tywiści, jak i fizycy przystąpili do swoich eksperymentów
niejako intuicyjnie, wyczuwając, że za fasadami tych
przestrzeni, w których żyli i które zmieniali w świat ma-
szyn, ukryte są coraz to kolejne wymiary rzeczywisto-

ści, które coraz trudniej będzie ogarnąć i zrozumieć.
James Jeans mówiąc o strumieniu wiedzy, który kieru-
je świat ku nie-mechanicznej rzeczywistości, proroko-
wał, że świat będzie w przyszłości wyglądał bardziej
jak „wielka myśl” niż jak „wielka maszyna”. W prze-
strzeni równań istnieją cząstki elementarne, których nikt
jeszcze nie zobaczył. Żeby móc je zaobserwować trze-
ba było przez kilkadziesiąt lat budować odpowiednią
maszynę. W przestrzeni sztuki proroctwa zawsze dało
się namalować, niekoniecznie licząc na zrozumienie
wśród publiczności skonfrontowanej z eksperymenta-
mi niespotykanego wcześniej typu. Malowane przez
Lissitzkiego, Malewicza czy Leonidowa zalążki nowe-
go świata, stały się kilkadziesiąt lat później inspiracją
i pretekstem dla form przestrzennych estetyki dekon-
strukcji. To, co było próbą opisu nowej przestrzenno-

* Zawisza Rafał, dr inż. arch., Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Projektowania Architektonicznego,
Katedra Architektury Mieszkaniowej.
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ści opartej na ruchu i przepływie informacji stało się
wzorcem dla nowych przestrzeni budowanych dzięki
gwałtownemu rozwojowi technologicznemu. Budynki
i przestrzenie, których autorzy nawiązują do konstruk-
tywistycznych idei i kompozycji są same w sobie nieja-
ko prototypami, obiektami doświadczalnymi. Każdy
nowy, coraz to mniej „architektoniczny”, kształt poja-
wiający się w tkance miasta, ujawnia tendencję do trak-
towania przestrzeni, w której żyje człowiek, za każdym
razem, jako kolejnej hipotezy, miejsca eksperymentu.

Dziś miasta nie są już oddalone od siebie o tyle
ile potrzebuje przebyć podróżny, aby przemieścić
się z jednego do drugiego. Miasta stały się bytami
równoległymi. Tę równoległość przestrzeni i czasu
świat zawdzięcza nie tylko wynalazczości fizyków czy
wizjom konstruktywistów. Wszak w tamtych latach
inżynierowie intensywnie udoskonalali zbudowane
nieco wcześniej kamery i aparaty fotograficzne. Mia-
sto Londyn nie może się obejść bez kamer. Są wszę-
dzie. Na każdym skrzyżowaniu, w każdym sklepie,
urzędzie w autobusie. Angielski policjant w tradycyj-
nym mundurze nie ma już chyba za zadanie pilno-
wania porządku. Ma się uśmiechać i co najwyżej
wskazać drogę turyście. Jest jak modelka na wybie-
gu lub turystyczna atrakcja. Porządku pilnuje ten, kto
patrzy w monitory, a współczesny świat jest kopio-
wany w milionach egzemplarzy za pomocą cyfrowych
technologii. A jednak bez fotografii trudno byłoby
odczuć przyjemność dostrzeżenia podobieństwa
panoramy Manhattanu i San Giminiano – paradyg-
matu miast zbudowanych z wież.

Proroctwa nie są związane czasem. Jedne speł-
niają się szybciej, inne później. Rysowane w latach
sześćdziesiątych kroczące miasta Archigramu nie
doczekały się jeszcze realizacji, ale współcześni kon-
tynuatorzy i naśladowcy wciąż rysują nowe ich wer-
sje. A jednak w Grazu coś na kształt błyszczącego
mechanicznego robaka znalazło swoje miejsce – usa-
dowiło się w tkance miejskiej i nie wiadomo czy kogoś
to jeszcze zaskakuje, przeraża, zachwyca czy oburza.

Miasta Non Stop Archizoomu i Niekończący się
Monument Superstudia z pespektywy XXI wieku na-
bierają zupełnie sensu. To nie są projekty architekto-
niczne. Superstruktury oplatające świat, wewnątrz któ-
rych przemieszczają się ludzie, którym powinno być
wszystko jedno jak nazywa się miasto, w którym aktu-
alnie się znajdują, są wizją społeczną, próbą opisu
organizacji życia w przyszłości, gdy miasta przestaną
mieć znaczenie, a ludzie będą po prostu pomieszki-
wać „tu i teraz” otoczeni rzeczami, których użytecz-
ność i realność można poddać w wątpliwość. Względ-
ność i wielowymiarowość przestrzeni prowadzi do
przedefiniowania opisu i sensu bytu. Może więc arty-
ści z Archizoomu i Superstudia namalowali po prostu
coś, co dziś nazywa się Internet? Czy to kolejna prze-
powiednia spełniająca się na naszych oczach?

Zapewne prorocy nie musieli być entuzjastami
tego, co przewidzieli. Współcześni zaś zwiastują
śmierć cywilizacji Zachodu: rzeczywistość przeżywa-
na przez współczesnego człowieka jest dla Jeana
Baudrillarda rzeczywistością widzianą za pośrednic-
twem elektronicznych obrazów, które są najpierw
ekwiwalentami prawdy, a w końcu czymś prawdziw-
szym od samej prawdy! Rzeczy wynalazły sposób,
by umknąć coraz to nudniejszej dialektyce sensu i zna-
czenia: rozrastają się w nieskończoność, podwajają
i potęgują swą własną istotę, aż do ekstremum, aż do
obsceniczności pisze Baudrillard [1].

Każda epoka miała swoich zwiastunów końca
świata. Einstein stwierdził, że co prawda nie wie, ja-
kiej broni ludzie będą używać w trzeciej wojnie świa-
towej, ale był pewien, że w następnej będą to pałki
i maczugi. Dziś sprawa końca naszego świata może
okazać się jeszcze prostsza niż wojna atomowa: czyż
nie wystarczyłoby wyłączyć Internet?

PRZYPISY

[1] J. Baudrillard, Die fatalen Strategien, München 1985,
s. 7, cyt. za K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm,
Kraków 1997, s. 76.
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