
29
skiej. Ten temat zakończył się wraz z odejściem ostat
niego ucznia ze szkoły Otto Wagnera w Wiedniu; Jože 
Plečnika.  Później  dokonał  on  wspaniałych  interwencji 
w miejskiej tkance Lublany.

Natomiast  niesławny  Bauhaus  pod  kierunkiem 
Henryka  Van  de  Velde,  Waltera  Gropiusa  i  Ludwiga 
Miesa  van  der  Rohe,  z  takimi  nauczycielami  jak  Paul 
Klee, Wassily Kandinsky i Marcel Breuer, nie wyprodu
kował ani jednego znanego architekta, podobnie jak nie 
wzbudził  on  szczególnego  zainteresowania  planowa
niem miasta. Walter Gropius na Harvardzie  i Mies van 
der Rohe w MIT nie uzyskali wcale lepszych rezultatów.

Celem  edukacji  architektonicznej  jest  oczywi
ście  przygotowanie  architektów  do  ich  przyszłych  za
dań. Według Adolfa Loosa architekt jest „kamieniarzem 
biegłym  w  łacinie”.  Jednakże  szkoły  architektoniczne 
w  XX  wieku  nie  nauczyły  ani  murarstwa,  ani  łaciny, 
koncentrując  się  zamiast  tego  na metodach  konstruk
cyjnych, a ostatnio na „kreatywności” i „wyobraźni”. Nie 
można  jednak  nauczyć  kreatywności  i  wyobraźni,  po
nieważ nikt nie wie, czym są te nieuchwytne właściwo
ści.  Ponadto  kadra  akademicka  szkół 
architektonicznych  nie  może  składać  się  tylko  z  tych 
obdarzonych bujną wyobraźnią  i  niezwykłą kreatywno
ścią.

Szkoły architektoniczne naprawdę nie potrzebu
ją za nauczycieli geniuszy, ale specjalistów, którzy po
trafią  wyjaśnić  i  przekazać  to,  czym  jest  zawód 
architekta,  a  także  historię  architektury,  podstawowe 
metody  budowlane,  ekonomię  środków,  ludzką  i  miej
ską skalę, nasze globalne zasoby, a przede wszystkim 
odpowiedzialność  architektów  wobec  społeczeństwa. 
Te  przedmioty  wymagają  inteligentnych  specjalistów, 
potrafiących  uświadomić  studentom  złożoność  archi
tektury. Wyobraźnia  i  kreatywność studentów  rozwijają 
się  na  żyznym  gruncie  wiedzy.  Wiedza  jest  przecież 
istotą edukacji.

Moim  zdaniem  niepowodzenie  edukacji  archi
tektonicznej jest najwyraźniej widoczne w naszym zbu
dowanym  środowisku,  a  dokładniej  w  naszych 
miastach. Porównanie wyników XIXwiecznej ekspansji 
wszystkich  głównych  miast  europejskich  z  rozprze
strzenianiem  się  i  rozbudową  tych  miast  w  XX  wieku 
w  oczywisty  sposób  wskazuje,  że  te  drugie  zostały 
opracowane przez architektów, którzy nie byli przygoto

The  article  raises  the  question  why  the 
architects of the 19th century so successfully faced the 
challenge  of  the  unprecedented  enlargement  of  the 
main European cities and compares their achievements 
to  the  poor  performances  of  the  twentieth  century 
architects. 

The  article  suggests  that  the  20th  century 
architecture education had not prepared  the architects 
for the future task.

Pamiętam ciekawą opowieść o królu, który nie
nawidził  małych  rzeczy  i  żądał,  aby  w  jego  maleńkim 
królestwie budowano największe domy na świecie. Po
nieważ domy były wybudowane bardzo wysoko, niektó
rzy mieszkali ponad chmurami, a  inni poniżej nich. Ci, 
którzy mieli  szczęście  żyć  ponad  chmurami,  rozbudo
wywali  swoje  domy,  zacieniając  tych,  mieszkających 
poniżej. Wśród  tych pierwszych był król, którego pałac 
został zbudowany nad największą chmurą. Musiały po
wstać  drogi  łączące  go  z  innymi  chmurami  i  domami. 
Musiały  również zostać zbudowane sklepy  i  liczne bu
dynki publiczne. Ostatecznie niższe miasto zostało cał
kowicie  porzucone,  ponieważ  nikt  nie  chciał  żyć 
w cieniu górnego miasta. 

Ta historia może całkiem nieźle posłużyć do zi
lustrowania naszej nieodpowiedzialnej postawy, sposo
bu,  w  jaki  wykorzystujemy  naszą  planetę  Ziemię, 
plądrując jej zasoby i niszcząc jej piękno, gotowi porzu
cić ją, gdy tylko inny wygodny środek stanie się dostęp
ny.

Przyczyny  naszego  postępowania  mogą  być 
ekonomiczne, polityczne i kulturalne, ale my, jako archi
tekci, musimy przyznać,  że  to,  co  i  jak  budujemy,  jest 
bezpośrednim  wynikiem  edukacji,  którą  zapewniały 
szkoły  architektoniczne  w  XX  wieku.  Nie  było  żadnej 
zachęty  do  studiowania  architektury  jako  sztuki  miej

Zvi Hecker

Dom jest miastem
A House is a City
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Dom  Pracowników  PKO  Kraków,  1923–1925,  architekt  Adolf  SzyszkoBohusz:  1.  Widok  z  lotu  ptaka,  źródło:  Imagery 
©Google. Map data ©2016 Google, 2. Plan parteru, 3. Widok na wewnętrzny dziedziniec, źródło: Michał Wiśniewski, Adolf 
SzyszkoBohusz, Instytut Architektury, Kraków 2013
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wani do  tego zadania. Paryż, Barcelona, Wiedeń, Mo
skwa, Madryt, Berlin zostały w XIX wieku rozbudowane 
przez  architektów,  którzy  mieli  niezbędną  wiedzę  fa
chową,  szeroką wiedzę  techniczną  i  pomysłowość po
trzebną,  aby  włączyć  do  miejskiej  tkanki  takie  nowe 
technologie  jak  kanalizacja  i  gaz,  za  którymi  podążyły 
wkrótce radio, telefon, elektryczność i tramwaje. Były to 
rewolucyjne zmiany i każdy może zobaczyć, jak dobrze 
zostały wcielone. Nawet dziś plany Barona Haussman
na w Paryżu i Ildefons Cerdà w Barcelonie dostarczają 
nam świetnych przykładów.

XXwieczny  architekt  opuścił  szkołę  architekto
niczną nieprzygotowany do  tego zadania,  zindoktryno
wany  za  pomocą  autokreacji  Le  Corbusiera,  a  nie 
dokładnej wiedzy Camillo Sitte.

Znaczna  część  najnowszej  edukacji  architekto
nicznej dotyczy czegoś specyficznego, niepowtarzalne
go, zamiast pospolitego  i zwyczajnego, a więc właśnie 
tych  elementów,  które  ostatecznie  tworzą  to,  co  nad
zwyczajne. Dom flecisty i jego psa towarzyszącego po
chłonął  energię  wielkich  umysłów  wielu  szkół 
architektury1.

Jeśli zależy nam na przyszłości naszych miast, 
najpierw  musimy  zmienić  edukację  architektoniczną. 
Architekci muszą zrozumieć, że ich misją jest odpowie
dzialność  wobec  społeczeństwa.  Trzeba  to  zrobić  po
przez  adresowanie  i  łączenie  inicjatyw  inwestorów  ze 
społecznymi  potrzebami.  Nie  da  się  tego  osiągnąć 
w  ramach  dzisiejszych  programów  obowiązujących 
w większości szkół architektonicznych.

Architektura ma najdłuższą  tradycję ze wszyst
kich sztuk; zawsze zajmowała się ona budowaniem do
mów w celu stworzenia miasta. To zadanie  jest  istotne 
również dziś.

Gmach  PKO,  zaprojektowany  przez  Szyszko
Bohusza w 1926 roku w Krakowie, jest, moim zdaniem, 
jednym  z  najwspanialszych  przykładów  tego,  jak  dom 
staje się miastem.

1. Hans Hollein na Universität für angewandte Kunst Wien był wyjątkiem, do
starczając studentom najlepszych przykładów urbanistyki na świecie.


