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Leon  Krier  says  that  the  city  is  made  up  of 
streets and squares, blocks and monumental buildings. 
The location of the house is unspecified. Does the lack 
of  seriousness and  fulfilling everyday usability exclude 
it  from  the world of monumental architecture? Ricardo 
Bofill  denies  it  –  he  proposes  an  apartment  in  the 
palace,  in  an  urban monument  on  the  outskirts  of  the 
metropolis. It is in his residential buildings that one can 
find  postmodern  attempts  to  join  the  fragmented  city 
and  artistic  search  for  new  sources  of  architecture, 
which, like a literary travesty, lead to surprising results. 
Perhaps  that  is  why  Charles  Jencks  calls  the 
architecture of these buildings a wonderful paradox.

Współczesne miasto  i  jego struktura wciąż ule
gają zmianie, a wraz z nimi miejsce i forma domu. Dla
tego  odnajdziemy  kilka  pojęć  i  sposobów  rozumienia 
domu  i  jego  roli. Zgodzić się należy  również z oczywi
stym  faktem,  że  dom  posiada  swoją  architekturę. Ale 
nie  sposób  jej  jednoznacznie  określić.  Jak  głosi  jedna 
z  tez  konferencji,  domy  w  centrach  miast  przybierają 
formy monumentalnych budynków. I można dowieść te
go  twierdzenia,  choć  wydaje  się,  że  owa  architektura 
związana  jest z budowlami o  funkcji publicznej. Powa
ga,  paradny  wystrój  czy  wzniosłość  nie  kojarzą  się 
z  domami,  lecz  z  publicznymi  gmachami  w  wielkich 
miastach.  Prawdopodobnie  dziś  architektura  monu
mentalna  nie  jest  zarezerwowana  jedynie  dla  władz 
państwowych  czy  duchownych.  Wznoszona  jest  rów
nież  przez  inwestorów  prywatnych.  Stąd  odszukać 
można obiekty komercyjne  i mieszkaniowe o  tych wła
śnie cechach. Jak również podano w tezach konferen
cji,  budynki  mieszkaniowe  „najchętniej  kontynuują  grę 
w  drapacze  chmur”1.  Te  jednak  według  Leona  Kriera 
nie są monumentami, bo „monumentalne zacięcie i pu
sta  retoryka  zespołu mieszkalnego  im.  Karola Marksa 

w  Wiedniu  lub  innych,  błyskotliwych  eksperymentów, 
nie mogą zapobiec temu, by wstydliwie skrywana funk
cja mieszkalna nie wyszła na jaw. Co więcej, publiczna 
hala ogromnych rozmiarów, ale o niewystarczającej wy
sokości  pomieszczeń  i  nieodpowiedniej  architekturze, 
nigdy nie zyska prawdziwej monumentalności i znacze
nia w mieście”2. Zatem czy budowle służące zamiesz
kiwaniu nie mogą być monumentami? 

Poniższe przykłady mają wykazać, że budowle 
o „zwykłej” funkcji niekiedy są dziełami architektury mo
numentalnej. Należy cofnąć się nieco, do okresu post
modernizmu.  Powstałe  wówczas  duże  zespoły 
mieszkaniowe w miastach  stawały  się  ich ważną  czę
ścią,  czasami wręcz  to domy  tworzyły miasto  lub  jego 
początek. Wznoszone były z przekonaniem, że funkcja 
mieszkaniowa obiektu nie stoi w sprzeczności z potrze
bą budowy architektury monumentalnej, nadając im od
powiedniej architektonicznej oprawy.

Jak mówił Charles Jencks, postmoderniści odci
nający  się  od  modernizmu  poszukiwali  nowego  stylu 
przy  użyciu  współczesnych  technologii,  który  składał 
się  z  przeciwności,  zawsze  pozostawał  dwoisty  czy 
wielowarstwowy.  „Czasami  jest  wynikiem  przeciwsta
wienia nowego i starego, jak w twórczości Jamesa Stir
linga;  czasami  oparty  jest  na  zabawnym  odwróceniu 
starego,  jak w  przypadku Roberta Venturiego  i  Hansa 
Holeina; a prawie zawsze jest trochę „dziwaczny”. Krót
ko  mówiąc,  nasze  czasy  i  wrażliwość  charakteryzuje 
wysoce rozwinięte poczucie paradoksu”3.

Architekci  postanowili  odwołać  się  do  tradycji, 
symboliki  i  miejscowych  uwarunkowań,  by  stworzyć 
zrozumiały dla odbiorcy język architektury. Aby spróbo
wać zrozumieć i opisać istotę kierunku, należy przywo
łać  to,  co  miało  miejsce  w  literaturze.  Autorzy 
postmodernistyczni  chętnie  stosowali  takie  środki  jak 
parodia,  pastisz,  groteska,  autoironia.  Eksperymento
wali  z  łączeniem  rozmaitych stylów  i  gatunków  literac
kich w jednym utworze. 

Wacław Sadkowski w posłowiu do powieści Ba
kunowy faktor Johna Bartha pisze: „nie sposób pojąć li
teratury  bez  wniknięcia  w  atmosferę  artystyczną 
i  moralną,  nie  tylko  dlatego  że  nieuchwytna  staje  się 
sieć aluzji  i odniesień zawartych w tekście tej powieści 
(tropów  stylistycznych,  przytoczeń,  inkrustacji  języko
wych) – duch autoironicznej przekory narratora wobec 
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własnego tworu. Zabieg artystyczny nie jest rekonstruk
cją ale pastiszem, trawestacją, parafrazą tradycji”. Sło
wa  te  należy  również  odnieść  do  architektury. 
Zaczerpnięte  formy z przeszłości są zestawiane, prze
twarzane i komponowane w nowy sposób. Dlatego ten 
rodzaj  architektonicznej  gry  jest  niezwykle  trudny,  wy
maga od twórcy wyjątkowych umiejętności. 

John  Barth  swoją  artystyczną  postawę  określa 
następująco:  „ponieważ należę do  tych, którzy buntują 
się wzdłuż tradycyjnych szlaków, skłaniam się ku sztu
ce,  która niewielu potrafi  robić: wybieram  rodzaj,  który 
w równym stopniu wymaga mistrzostwa i znawstwa, co 
rozległych estetycznych  idei oraz  inspiracji”4. Słowa  te 
należy uznać za opis ówczesnych twórców architektury 
postmodernistycznej. 

To, co w literaturze zostało bardzo szybko przy
jęte i uznane za mistrzowską parafrazę rzeczywistości, 
w  architekturze  z  trudem  gruntowało  swoje  podstawy 
w środowisku zabudowanym. Krytyka modernizmu po
dążającego  za  zmianami  wydawała  się  bezzasadna. 
Ewolucja  społecznoekonomiczna  determinuje  czy 
wręcz  wymusza  przemiany  w  świecie  architektury. 
Uznanie  spuścizny  form  historycznych  jako  jedynego 
trwałego  w  wartości  tworzywa  do  współczesnych  kre
acji architektury wydawała się postawą kontrowersyjną. 
W  1966  roku  Robert  Venturi  w  dziele  Złożoność 
i  sprzeczność  w  architekturze  daje  początek  poszuki
waniom swobodnej formy odzwierciedlającej współcze
sne  potrzeby  i  wymogi  historycznej  spuścizny.  Stąd 
postmodernizm  pomimo  powierzchownych  odniesień 
do tradycji oraz zadziwiającym czy wręcz nieoczekiwa
nym przeobrażeniu w formę, intelektualnie dał możliwo
ści  połączenia  czy  pogodzenia  tego,  co wydarzyło  się 
dotychczas z oczekiwaniami w stosunku współczesno
ści.  Teraźniejszość  pokazuje,  że  owa  postawa  nie 
ukształtowała na tyle silnego kierunku, by znalazł trwa
łe  umocowanie w  świecie  architektury;  jest  zapomnia
nym zjawiskiem w sztuce. 

Postmoderniści  chyba  jako ostatni współcześni 
twórcy  próbowali  na  nowo  scalić  zdefragmentowane 
funkcjonalistyczne miasto  bez odwoływania  się wprost 
do  historycznych  układów urbanistycznych. W  kompo
zycji nowoczesnych  technik z  tradycyjnym elementami 
architektury  doszukiwali  się  możliwości  przywrócenia 
miastu  jego stałych cech  i budowli – w tym monumen

tów. Miało  to przywrócić zurbanizowaną przestrzeń  ich 
użytkownikom. 

Architektura tworzona przez Ricardo Bofilla sto
jącego na czele biura Taller de Arquitectura, określana 
jako klasycyzm postmodernistyczny, zdaje się potwier
dzać to sformułowanie. Przeszłość formalna w tych bu
dowlach  przeplata  się  ze  współczesnym  materiałem. 
Roemer  van  Toorn,  analizując  obiekty  mieszkaniowe 
Bofilla, stawia słuszną tezę o rozpoznawalności budowli 
i identyfikacji ich użytkowników z konkretnym obiektem. 
Można  powiedzieć,  że  mieszka  się  w Walden,  w  Les 
Arcades, w Teatrze Abraxas, Antygonie – w charaktery
stycznym budynku  o  określonym  i  oryginalnym wyglą
dzie5.  Pałac  Teatru Abraxas  zbudowany  w  Marnela
Vallee w latach 1978–82 to zespół mieszkaniowy, który 
odznacza się dużą skalą i oryginalnością. Złożony z pa
łacu, teatru i łuku mieści funkcję mieszkaniowej. Klasy
cyzujące  formy  architektoniczne  nadają  budynkom  ich 
tożsamość  i  tworzą  przestrzeń miejską  na  peryferiach 
Paryża.  Półprywatną  przestrzeń  współczesnych  kwar
tałów  zamknięto  w  dziedzińcu  teatru.  Fasady  dziesię
ciokondygnacyjnego  amfiteatru  zostały  podzielone  na 
trzy  części.  Potężne  półkolumny  budują  elewację, 
a  przestrzenie  pomiędzy  nimi  wypełniono  szklanymi 
wykuszami.  Pomysł  nie  wydaje  się  być  nowy  –  takie 
rozwiązanie  znajdujemy  choćby  w  domu  wielorodzin
nym Marova w Petersburgu według projektu Władimira 
Szczuko z 1910 roku, twórcy m.in. projektu Pałacu So
wietów. 

Klasyczny  architektoniczny  język  współistnieje 
z  nowoczesną  technologią  betonowych prefabrykatów, 
przeszklonych  półkolumn  czy  zieleni  na  dachu.  Dzie
więtnastopiętrowy Pałac Abraxas, który nazwany został 
na  cześć  czarodzieja,  autora  zaklęcia  –  abrakadabra, 
również stara się ukryć funkcję mieszkalną. Ta gra Bo
filla oparta na metaforze daje zaskakujące rezultaty. 

Podobną, niezwykłą atmosferę architekt osiąga 
w  realizacji  projektu  zespołu  zabudowy  nad  brzegiem 
sztucznego  jeziora  Les Arcades  du  Lac,  St  Quentin
en Yvelines w pobliżu Wersalu. 

Architektura ta tworzy znaną z przeszłości prze
strzeń miejską z określonym centrum, kwartałem, ulicą, 
skwerem, placem. Nastąpił jakby powrót do serca mia
sta, do rdzenia,  tu zrealizowanego  jako okrągła piesza 
piazza ze świątynią po środku. Układ urbanistyczny jest 
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czytelny, osiowy, geometryczny. Budynki posiadają ka
meralną skalę, ich wysokość trzech lub czterech kondy
gnacji  zdaje  się  być  akceptowalna  przez  mieszkańca. 
Architekturę  tworzą  ornamenty,  arkady,  ściany  z  pila
strami  i  boniowaniem  –  formy  zarezerwowane  dla  ar
chitektury  prestiżowej.  Tektonikę  wzbogacają  kolumny, 
pilastry,  gzymsy  niekiedy  o  zniekształconych  propor
cjach w stosunku do pierwowzoru – wszystko to kształ
tuje budynki o funkcji mieszkaniowej. 

Nieco bardziej skomplikowany zdaje się być ze
spół  mieszkaniowy  Antigone  zbudowany  w  kilku  eta
pach w nowo powstałej dzielnicy Montpellier we Francji 
–  to największy  tego  typu zrealizowany projekt Bofilla. 
Odwołująca się do klasycyzmu kompozycja osiowa ca
łego zespołu podkreśla historyczne powinowactwa. Na 
centralnym  placu  Antygony  znajduje  się  posąg  Nike. 
Stworzono  architekturę  scenografii,  o  zmiennym  ukła
dzie budynków ale o znanych motywach fasad – z po
tężnymi  kolumnami,  z  pilastrami  wokół  okien 
i boniowaniem w otoczeniu zieleni wokół obiektów, któ
rego  podstawą  planowania  również  jest  geometryczny 
rygor.  Potężne  zwieńczenie  budynku  przybiera  formę 
trójpoziomowego  gzymsu  mieszczącego  balkony 
mieszkań.  To  belkowanie  architrawu  z  zamykającym 
gzymsem  z  ażurową  konstrukcją  wsporczą  –  by  móc 
doświetlić  pomieszczenia  ostatniej  kondygnacji,  przy
biera niespotykaną wielkość, przecząc klasycznym pro
porcjom.

Najciekawszym przykładem odzwierciedlającym 
postawę twórczą architekta jest La Fabrica. To niezwy
kle oryginalny dom w mieście, którym Boffil uczynił nie
czynną  cementownię  w  Barcelonie.  Istniejący, 
opuszczony obiekt przemysłowy przekształcił w miesz
kanie  i pracownię. To miejsce powstałe  jako zderzenie 
betonowych budowli i bloków magazynowych z roman
tyzmem  ruin w otoczeniu  zieleni. Kompleks składa się 
z  8  silosów  (pozostałych  z  30  pierwotnych)  podziem
nych  chodników  i  hal  maszynowych,  które  częściowo 
przebudowano i adaptowano.

Wyburzenia  fragmentów  betonowych  ścian  po
wstałych  w  celu  doświetlenia  pomieszczeń  lub  służą
cych  komunikacji  zyskały  historyczne  architektoniczne 
obramowania.  W  pionowe  walce  silosów  wstawiono 
smukłe  gotyckie  biforia.  Klasycyzujący  w  formie  detal 
pojawia  się  na  tle  szalunkowych  betonowych  płasz

czyzn.  Podobnie  interesujący  jest  kontrast  przemysło
wej architektury w formie betonowych bloków z indywi
dualnymi wnętrzami.

Odszukać  tu  można  gotyckie  elementy  zesta
wione ze współczesną formą w myśl postmodernistycz
nej  parafrazy.  Surrealistyczna  sceneria  stała  się 
przestrzenią  użytkowaną  na  co  dzień.  Nie  sposób  nie 
zgodzić się z opisem obiektu Taller de Arqitectura: „ten 
projekt  jest dowodem na  to, że architekt z wyobraźnią 
potrafi  adaptować  każdą  przestrzeń  do  nowej  funkcji, 
bez  znaczenia  jak  odmienną  może  być  jej  pierwotna 
forma”6. Autor  wyjaśnia,  że  w  tym  miejscu  odnajduje 
surrealizm, absurdalność oraz magię, abstrakcję w czy
stych bryłach i brutalizm7.

Roemer van Toorn w artykule The Man who Mi
stook  Style  for  a  Living  opisując  architekturę  Bofilla 
przywołuje  pracę  artysty  Alberta  Heina  z  1982  roku. 
Wydaje się, że jest trafione porównanie. Dzieło stanowi 
część  serii  zatytułowanej  Grotteschi  (z  wł.  groteska), 
w której rzeźbiarz okłada elektryczny grzejnik kawałka
mi  białego  marmuru  w  kształt  antycznej  elewacji, 
z  czterema  kolumnami  zwieńczonymi  tympanonem, 
czyniąc  z  niego  przekorne  dzieło  architektury.  To  po
dobna gra do tej prowadzonej przez Bofilla w nadawa
nie  rzeczy  „zwykłej”  niezwykłego  wyglądu.     
Prawdopodobnie  w  zespołach  mieszkaniowych  Bofilla 
odnajdujemy definicję miasta o której pisał Leon Krier – 
miasto składa się z ulic i placów, kwartałów i monumen
talnych budowli. Natomiast Charles Jencks tę architek
turę nazywa „cudownym paradoksem”.

Poszukując  dalej  idei  domu w mieście, można 
iść tropem myśli Le Corbusiera, że „architektura to bu
dowanie  schronienia”8. Wydaje  się,  że  jest  to  najbar
dziej podstawowa funkcja budynku, szczególnie domu. 
Jak w dalszych słowach mistrz wyjaśnia, owo schronie
nie  dla  ludzi  współczesnych  stanowią  „oświetlone  po
wierzchnie”9. 

Tę tezę odnajdujemy w twórczości Mario Botty, 
który  wielokrotnie  podkreślał  znaczenie  domu  jako 
schronienia.  Przez  to  na  próżno  szukać  tu  zasady 
otwartej  przestrzeni  czy  przenikania  się  wnętrza  i  ze
wnętrza,  tak powszechnej we współczesnej architektu
rze. Budynki Botty służące do zamieszkiwania zawsze 
mają  swoją wyrazistą  strukturę,  zbudowaną z określo
nych brył. Zespół mieszkaniowousługowy La Fortezza 
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w  Maastricht  kształtują  dwa  prostopadłościenne  bryły 
połączone  narożnikowo  centralną wyższą  bryłą wycię
tego  walca.  Zabudowa  wpisuje  się  w  kształt  miejsca 
i układ ulic. Architekturę budynków tworzy rytm i powta
rzalność kwadratowych i prostokątnych otworów okien
nych  na  tle  ceramicznej  elewacji.  Dają  one  poczucie 
porządku  i  równowagi oraz sprawiają, że  jest  to obiekt 
miejski.  Apartamenty  mieszkaniowe  zlokalizowano 
w  cylindrycznej  bryle,  tak  aby  wewnętrzy  dziedziniec 
stwarzał przestrzeń dla mieszkańców. 

Inny dom wielorodzinny, w Lugano, posiada for
mę walca. Autor  „podkreślił  jego  autonomię wśród  ku
bicznych  form zabudowy miasta”10. Masywność  ścian 
z symetrycznymi otworami  rozbija zmiennie budowana 
fasada  ceglana.  Poziome  pasy  podkreślają  pierwotną 
formę  oraz  zaburzają  jednorodność  ścian.  Symetrycz
nie  i  głęboko  wydrążony  dziedziniec  zmienia  wygląd 
budowli z drugiej strony – ostre półkola pną się w górę 
nadając  lekkości budowli. Skala budynku  jest kameral
na,  nie  dominuje w  otoczeniu.  Przez  swoją  geometrię 
i  równowagę stanowi natomiast akcent na  tle sąsiadu
jącej  zabudowy.  Bryła  walca  jest  często  stosowana 
przez architekta, bo  jak mówi:  „cylindryczny kształt nie 
potrzebuje  fasady,  która  mogłaby  się  konfrontować 
z  zabudową  sąsiednią”11.  To  oryginalny  dom  w  mie
ście, posiadający cechy architektury monumentalnej. 

Mario  Botta  przy  pomocy  ograniczonych  środ
ków kompozycyjnych – prostej transformacji elementar
nej  geometrii  euklidesowej,  używając  podstawowych 
naturalnych  materiałów  oraz  kształtowania  formy  ze
wnętrznej i wnętrza, uzyskuje wyraziste dzieła. Detal tej 
architektury wynika z użytego budulca. Często wyrasta 
z kontekstu miejsca, nie stojąc w sprzeczności z orygi
nalnością i rozpoznawalnością tej architektury. 

Wydaje się,  że można wytypować  również pol
skie realizacje ostatnich lat do zbioru monumentalnych 
budowli wielorodzinnych. Jeden z nich to zespół miesz
kaniowousługowy Murano  w Warszawie  zrealizowany 
według projektu biura DDJM. Przyjmuje on formę kwar
tału  zabudowy w  centrum dużego miasta,  jego  kształt 
architektoniczny  eksponuje  narożniki,  które  stopniowo 
pną  się w  górę. Architektura  budynków  jest  rozpozna
walna,  zaczerpnięta  z  niedalekiej  przeszłości.  Wygląd 
fasad inspirowany jest architekturą socrealizmu, tak po
wszechnie obecnej w stolicy. Jak podają autorzy:  „Mu

rano nawiązuje do tej stylistyki, poszukując indywidual
nej atmosfery dla jego mieszkańców, dając przestrzen
ną  świadomość  mieszkania  w  centrum  miasta”12. 
Wydaje się, że to odważna decyzja, by wprost przywo
ływać ducha niechcianej architektury,  tak mocno zwią
zanej  z  politycznym  tłem  w  kraju.  Być  może  to  akt 
uznania pewnej tradycji kulturowej oraz zachowanie jej 
ciągłości, bez wymazywania niewygodnych elementów.

W architektonicznych dziełach monumentalnych 
istotną zdaje się być relacja pomiędzy symboliką, funk
cją  a  formą  architektoniczną.  Budynki  mieszkaniowe 
nie mają jakiejś szczególnej symboliki, a ich funkcja nie 
jest nośnikiem wielkich społecznych  idei. Ale nie ozna
cza to, że nie mogą być monumentalne. Dziś powstają 
budynki  ikoniczne,  oryginalne  –  to  im  nadano  pierw
szeństwo w  tworzeniu nowych dzielnic  i miast. Są od
zwierciedleniem  współczesnych  osiągnięć  i  ambicji 
społeczeństwa.  Nie  wiemy,  czy  reprezentują  wartości 
na wzór monumentów z przeszłości. Ale stanowią sym
bol czasów, w których powstają. Rola domu w mieście 
jest niezmienna – mają zapewnić możliwość zamieszki
wania,  poczucia  bezpieczeństwa,  niekiedy  luksusu 
i prestiżu. Ale czy zaspakajają potrzebę piękna? 
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