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The essay is about the issue of the façade, the 
architectural  device  which  holds  together  the  private 
and  the  public,  the  inside  and  the  outside,  and  at  the 
same  time becomes  the  face of  the building, and at a 
larger scale, of the city. A face which also expresses, as 
happens with  texts,  discourses  and  narrations:  so  the 
instruments  of  ars  rhetorica  becomes  important,  as 
some  buildings  by  the  masters  of  the  Modern 
Movement can reveal.

1. Architektura, fasada i ars rhetorica
„(…) pokażę wam cząsteczki złota, które pozo

stały na dnie tygla Mikołaja Flamela, i porównacie je ze 
złotem Wilhelma z Paryża. Nauczę was tajemnych wła
ściwości greckiego słowa „peristera”. Przede wszystkim 
jednak nauczę was odczytywać po kolei marmurowe li
tery  alfabetu,  odczytywać  granitowe  karty  księgi.  Od 
portalu biskupa Wilhelma i rotundy Św. Jana przejdzie
my do Kaplicy Królewskiej, stamtąd – do domu Mikołaja 
Flamela  przy  ulicy  Marivault  i  do  jego  grobowca  na 
cmentarzu Św. Młodzianków, i do jego dwu szpitali przy 
ulicy Montmorency. Nauczę was odczytywać hieroglify, 
którymi są pokryte cztery ogromne kraty żelazne w por
talu  szpitala  Św.  Gerwazego  i  przy  ulicy  Żelaźników. 
Będziemy  także  sylabizowali  wspólnie  fasady  kościo
łów: Św. Kosmy, Św. Genowefy, Św. Marcina i Św. Ja
kuba koło Rzeźni...

Tourangeau, choć spojrzenie  jego było  tak mą
dre  i bystre, najwidoczniej od dawna już przestał rozu
mieć słowa ojca Klaudiusza. Przerwał mu:

– Do licha, a czymże są te wasze księgi?
– Oto jedna z nich – rzekł archidiakon.
I  otwierając  okno  celi  wskazał  palcem  na 

ogromny  kościół  Marii  Panny,  który,  odcinając  się  od 
rozgwieżdżonego nieba ogromną czarną  sylwetą  swo
ich dwu wież i potężnych boków kamiennych, wyglądał 

jak jakiś olbrzymi dwugłowy sfinks, co usiadł w samym 
środku miasta”.

Ten  dialog  pochodzi  z  Katedry  Marii  Panny 
w  Paryżu,  opublikowanej  w  1831  roku  przez  Wiktora 
Hugo. Dalej, na tej stronie, znajdziemy słynne Ceci  tu
era  cela  (To  zabije  tamto),  odnoszące  się  do  książki, 
która  w  przyszłości  stanie  się  najważniejszym  sposo
bem przekazywania wiedzy i informacji, zastępując „ka
mienne  książki”  reprezentowane  przez ważne  budynki 
miejskie. Oprócz  tej  sprzeczności,  ciekawe wydaje  się 
rozważenie, w  jaki  sposób miasto może być  „czytane” 
jako  tekst,  w  którym  „słowa”  narracji  są  ważnymi  bu
dynkami,  jako  samotne  stwierdzenia,  takie  jak  repre
zentatywne architektury monumentalne,  lub połączone 
ze  sobą,  podobnie  jak mieszkalna  tkanka miejska  bu
dująca miasto,  jako  fragmenty dyskursu. Tak więc, nie 
tylko zabytki mogą przyjmować  tę  funkcję. Jak napisał 
Ernesto N. Rogers: „Zabytek  jest nie  tylko domem Bo
żym,  czy  domem króla,  ale  przede wszystkim  domem 
człowieka  i  każdego  innego  organizmu  architektonicz
nego, który  łączy użyteczność i piękno i  jest przydatny 
dla społeczeństwa”1.

Dom (człowieka)  jako narzędzie pracy (do zbu
dowania miasta), jak napisał Le Corbusier2.

Domy  postrzegane  jako  słowa  dyskursu  archi
tektonicznego, jak napisał Le Corbusier, opisując swoje 
słynne cztery typy mieszkaniowe3.

Pisząc  o  tekście  i  dyskursie,  trzeba  pamiętać 
o sposobie, w  jaki  techniki narracji mogą być wykorzy
stane w architekturze, zwłaszcza gdy trzeba rozmawiać 
z  ludźmi,  komunikować  się,  przekazywać  wiadomości 
poprzez  architekturę:  a  to ma miejsce w  fasadzie  bu
dynków,  w  elewacji  miast  (jak  w  cytacie  powyższego 
dzieła  Hugo).  Fasada  jest  tym  elementem  budynku, 
który jest najbardziej bezpośrednio związany z widzem, 
jest  to miejsce mediacji między  strefą  prywatną  a  pu
bliczną, to architektoniczna „twarz”, która może mówić, 
jest zdolna do przekazania wiadomości, uczucia, wypo
wiedzi,  podobnie  jak  ludzka  twarz. Architekt może wy
korzystać  fasadę  do  ujawnienia  wnętrza  (jak  chciał 
dogmat racjonalizmu) lub zaprojektować ją jako reakcję 
na świat zewnętrzny (otwartą fasadę zwróconą w stro
nę wspaniałego miejsca  lub  krajobrazu,  lub  zamkniętą 
fasadę chroniącą wnętrza przed zimnym czy brzydkim 
otoczeniem),  może  ją  sobie  również  wyobrazić  jako 
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niezależną maskę, niezależny środek architektoniczny. 
Instrumentami przydatnymi do pracy nad tym tematem 
są te same instrumenty narracji, pisanej  i mówionej: fi
gury  retoryczne  (czy  środki  stylistyczne),  które  pocho
dzą  ze  szlachetnej  i  starożytnej  ars  rhetorica.  Ten 
pomysłowy  sposób  budowania  przemówienia  poprzez 
figury  retoryczne staje się potężnym  instrumentem dla 
pisarza  i  mówcy,  by  wyrazić  siebie;  w  architekturze 
dzieje się tak samo. 

Możemy  znaleźć  wiele  przykładów  stosowania 
figur retorycznych w architekturze, istnieje również wie
le badań dotyczących tej kwestii. Być może jest to kwe
stia  interpretacji  dokonywanej  przez  krytyków.  Jednak, 
z całą pewnością, w niektórych dziełach architektonicz
nych  jest  to  bardzo  świadomy  wybór  projektowy.  Na 
pewno w niektórych przypadkach jest to też coś, co po
chodzi ze „strumienia podświadomości”. 

Spośród  olbrzymiego  i  niezwykłego  archiwum 
modernizmu  chciałbym  wybrać  kilka  budynków,  które 
można z  łatwością  interpretować  jako zastosowanie  fi
gur  retorycznych  należących  do  ars  rhetorica  i  które 
mogą stanowić dowód na poparcie  tego tematu. Twór
czość Le Corbusiera jest szczególnie bogata w tę rela
cję pomiędzy architekturą a środkami retorycznymi. Na 
przykład  Bruno  Reichlin4  rozpoznaje  figurę  chiazmu 
w  organizacji  fasady  budynku  Pavilion  Church  zapro
jektowanego przez szwajcarskiego mistrza, z napręże
niem  po  przekątnej  pomiędzy  dużym  panelem 
szklanym pan de verre a pionowymi oknami. Chiazm to 
„figura  retoryczna,  w  której  co  najmniej  dwa  zdania 
składowe  są  ze  sobą  powiązane  poprzez  odwrócenie 
struktur, aby uwydatnić przekaz; segmenty składniowe 
prezentują  odwrócony  paralelizm.  (…)  Zasadniczo 
chiazm zastosowany może być w jakiejkolwiek struktu
rze »krzyżowej«”5. 

To  samo  „rozstrzygające  rozmieszczenie”  poprzez 
chiazm jest rozpoznawalne w innych fasadach Corbusiera, 
gdzie elementy, które uczestniczą w projektowaniu „twarzy” 
budynku, mają ukośne naprężenie kompozycyjne. Na przy
kład w fasadzie willi Stein (1927), która wychodzi na ogród, 
dwa bieguny chiazmu to klatki schodowe na parterze i elip
tyczny cylinder na tarasie na dachu: te dwa elementy speł
niają  również  kluczową  rolę  w  funkcjonalności  domu, 
stanowią punkt wyjścia (schody) i końcowy etap (dach) pro
menady przez wewnętrzne przestrzenie domowe.

Inna figura retoryczna, która może być przydat
na w zrozumieniu związku pomiędzy budynkiem a ulicą 
w twórczości Le Corbusiera, to emfaza, czyli „szczegól
na waga czy moc nadawana temu, co uznano za waż
ne  (…),  szczególna  uwaga  albo  znaczenie  nadane 
czemuś,  (…)  wyróżnienie  sylaby  lub  słowa  poprzez 
podniesienie głosu lub zastosowanie kursywy czy pod
kreślenia  w  piśmie”6.  W  architekturze  fasady,  sylaby 
lub słowa to drzwi, okno, dach. Zatem nadanie fasadzie 
emfazy oznaczać będzie podkreślenie  tych elementów 
(albo tylko jednego z nich) poprzez materiał, kolor, wy
miar, umiejscowienie. Tak dzieje się, na przykład w Im
meuble  Clarté  Le  Corbusiera  w  Genewie  (1930): 
budynek mieszkalny jest olbrzymim równoległościanem 
ze szklaną fasadą, w którym parter  jest betonową piw
nicą  pokrytą  trawertynem. Wejście  do  budynku  składa 
się  z  dwóch  kwadratowych  portali  o  wymiarach  6  x  6 
metrów,  dwóch  dużych  drzwi,  które  jasno  określają 
miejsce relacji pomiędzy  tym, co publiczne  i prywatne, 
tym,  co  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  tym,  co  zamknięte 
i  otwarte.  Le Corbusier  podkreśla  to  poprzez wymiary 
tych  dwóch  portali,  w  sposób,  który  zdaje  się  prze
kształcać je w drzwi do miasta: tu miasto, podobnie jak 
w wielu  innych projektach Corbusiera,  jest budynkiem, 
a budynek jest miastem (ale czy nie jest to kolejny śro
dek stylistyczny? Czy nie jest to synekdocha?).

2. Willa Wieganda Behrensa jako figura retoryczna
Z pewnością znaczenie, jakie nadał fasadzie jako 

środkowi wyrazu, Le Corbusier wyniósł z lekcji ze swoich 
lat  kształtujących,  przede  wszystkim  dzięki  znajomości 
starożytnych budynków, które studiował podczas podróży 
po całej Europie. Myślę  jednak, że  fundamentalnym do
świadczeniem  była  praktyka  w  biurze  Petera  Behrensa 
między  listopadem  1910  a  kwietniem  1911  r.  Relacje 
z  mistrzem  są  bardzo  trudne  –  w  listach  Le  Corbusier 
opisuje  Behrensa  jako  nieuprzejmego,  despotycznego, 
apodyktycznego; o pracy w biurze stwierdza, co ciekawe: 
„Niczego się od niego nie uczę, absolutnie niczego poza 
fasadą wszystkiego.7  Faktycznie, w  czasie  kiedy młody 
CharlesÉdouard przebywa w Berlinie, pracuje nad dwo
ma projektami niemieckiego mistrza, z których oba doty
czyły  tematu  fasady:  był  to  klub  wodny  Elektra  oraz, 
w szczególności, willa Wieganda dla ważnego klienta, ar
cheologa Teodora Wieganda. 
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Podsumowując, w willi w Dahlem Behrens  zaj

muje się problemem relacji z ulicą z jednej strony (i bę
dzie  to  jeden  z  głównych  tematów  w  badaniach  Le 
Corbusiera  dotyczących  krytyków  rue  corridor)  oraz 
wyraźnie  pokazuje,  dla  kogo  została  zbudowana  willa 
dzięki dziełu architecture parlante („architektury mówią
cej”). 

I  daje  odpowiedzi  na  te  dwa  kwestie  projekto
we,  jako architekt,  ale ostatecznie  również  jako mistrz 
narracji, który wie, jak wybrać i zastosować potężne in
strumenty z repertuaru ars rhetorica.
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Elegancka willa znajduje się w Dahlem, w odle
głości kilku kilometrów od Berlina, budynek ulokowany 
jest  tuż  przy  ulicy,  pozostawiając większość  działki  na 
ogród z tyłu domu. To oznacza, że związek z ulicą i to, 
jak ścieżka prowadzi nas od zewnątrz do wejścia, było 
dla  Behrensa  niezwykle  ważne;  ponadto,  musiał  on 
przedstawić znaczenie klienta i  jego zawodową rolę za 
pomocą jasnej strategii architektonicznej.

Aby  to  uczynić,  Behrens  bawi  się  elementami 
domu i inteligentnie wykorzystuje środki retoryczne, bu
dując wyraźny tekst i silny przekaz od wewnątrz na ze
wnątrz:  willa  wydaje  się  rozmawiać  z  widzem 
i opowiadać historię.

Najważniejszą  ideą w  tym projekcie  jest podję
cie  klasycznego  elementu  domu  rzymskiego,  peristi
lium, i przekształcenie go w punkt centralny willi. Jest to 
wyraźny  środek  strategii  narracyjnych  (bardzo  często 
wykorzystywany przez architektów): cytat. Jest  to  rów
nież  bardzo  słuszny  wybór,  gdyż  klient  jest  archeolo
giem,  a  więc  wybór  tego  klasycznego  elementu  jest 
bezpośrednim  odniesieniem  do  zawodu  i  zaintereso
wań osoby mieszkającej w domu. Niezwykłe w tym pro
jekcie  jest  to,  w  jaki  sposób  Behrens  używa  tego 
mocnego element: zamiast budować willę wokół peristi
lium,  jak  to  ma  miejsce  w  domu  rzymskim,  niemiecki 
mistrz przenosi go na zewnątrz, umieszczając go mię
dzy granicą ulicy a drzwiami wejściowymi,  jako filtr po
między  przestrzenią  publiczną  a  prywatną.  Możemy 
odczytać  ten  gest,  tak  oryginalny  i  poza  klasycznymi 
schematami,  jako  kolejną  figurę  retoryczną:  hysteron 
proteron.

Pochodzący z języka  greckiego hysteron prote
ron oznacza „ten drugi (wprowadzony na miejsce) tego 
pierwszego”,  jest  to  „figura  retoryczna, w której    to, co 
naturalnie powinno zajmować ostatnie miejsce, stawia
ne jest na miejscu pierwszym”8, „w której następuje od
wrócenie  normalnego  porządku  dwóch  zdań,  zdań 
składowych  itp.”9. Tutaj proces  ten  jest  jasny  i mocny: 
perystyl,  który  pierwotnie  był  umieszczany  w  samym 
sercu domu, został przeniesiony na zewnątrz i znajduje 
się w  bezpośrednim  kontakcie  z  ulicą.  „Naturalny”  po
rządek  sekwencji  wejściowej  rzymskiego  domu: ulica–
wejście–przedsionek–atrium–perystyl, został zamieniony, po
przez  zastosowanie  uwcześnienia,  w  ulicę–perystyl–wej
ście–przedsionek.


