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INTRODUCTION

The primary objective of the Project “The 21st century University of Technology – 
Developmental programme at Cracow University of Technology – Highest-quality education 
for future Polish engineers” within Assignment 5 A&U is to develop the educational 
potential of the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology. The objective 
of the Competitive programme of research trips and workshops (assignment 5, it. 172 and 
175) is to observe outstanding architectural objects and urban complexes, revitalization and 
conservation programmes, activities related to broadly understood ecology in architecture 
and urbanism, the idea of the sustainable development of urbanized spaces as well as the 
methods of solving contemporary problems in urban agglomerations and metropolitan 
areas. Another objective of this programme may be to participate in educational workshops 
and science conferences as well as to establish and develop professional contacts with 
foreign scientific and academic centres (universities).

Academic teachers who work full-time at the Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology can take part in the Competitive programme of research trips 
and workshops. An application for permission to participate in this programme, including 
a description of scientific research planned in the course a trip, undergoes the statutory 
process of qualification. The Faculty’s Selection Committee for Assignment 5 assesses the 
relevance of the submitted programme of a trip to the applicant’s research which could 
help to force the pace of work on a doctoral/postdoctoral dissertation or a science book as 
well as to the educational programme implemented at the Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology.

The publication of a selection of science articles, resulting from research carried out 
within a trip, in the periodical Technical Transactions – Architecture (Cracow University of 
Technology Press), serves to popularize the latest knowledge in the field of architectural and 
urban problems. In 2011, we presented the Readers with Volume One. The next four volumes 
were published in the years 2012–2014. We plan to release two volumes within this series in 
the 2015 year. Volume VII is the final volume in this series of publications.

The Project “The 21st century University of Technology – Developmental programme 
at Cracow University of Technology – Highest-quality education for future Polish engineers” 
is co-financed by the European Union within the European Social Fund.

JACEK GYURKOVICH, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.
Coordinator of Assignment 5A&U



WSTĘP

Podstawowym celem Projektu ,,Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Poli-
techniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” 
w ramach Zadania 5 AiU jest rozwój potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Poli-
techniki Krakowskiej. Celem programu Konkursowy program wyjazdów studialnych i warsz-
tatów (Zdanie 5, poz. 172 i 175) jest poznawanie z autopsji wybitnych realizacji obiektów 
architektonicznych i zespołów urbanistycznych, programów rewitalizacyjnych i konserwa-
torskich, działań związanych z szeroko rozumianą ekologią w architekturze i urbanistyce, za-
poznanie się z metodami rozwiązywania współczesnych problemów miejskich aglomeracji 
i obszarów metropolitalnych. Celem programu może być również uczestniczenie w nauko-
wych i dydaktycznych warsztatach oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych 
i dydaktycznych z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi (uczelniami). 

W Konkursowym programie wyjazdów studialnych i warsztatów mogą uczestniczyć 
nauczyciele akademiccy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej. Wniosek o zakwalifikowanie do tego programu, zawierający  
opis planowanych w ramach studialnego wyjazdu badań naukowych, podlega regulamino-
wemu procesowi kwalifikacji. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna ds. Zadania 5 ocenia 
przydatność wnioskowanego programu wyjazdu studialnego dla prowadzonych przez wnio-
skodawcę badań naukowych, sprzyjających przyspieszeniu prac nad dysertacją doktorską, 
habilitacyjną lub książką naukową oraz dla realizowanego na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej programu dydaktycznego. 

Publikacja zbioru recenzowanych artykułów naukowych, stanowiących efekt prowa-
dzonych w ramach wyjazdu studialnego badań w wydawnictwie Serii Architektura – Czaso-
pismo Techniczne (Technical Transaction) – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, służy 
udostępnieniu i upowszechnieniu najnowszej wiedzy w zakresie problemów architektury 
i urbanistyki. 

Pierwszy tom takiej publikacji oddaliśmy do rąk Czytelników w 2011 roku. Kolejne 
cztery tomy zostały opublikowane w latach 2012–2014. W roku 2015, w okresie realizacji 
programu, planujemy wydanie kolejnych dwóch tomów – VI i VII – serii wybranych artyku-
łów naukowych. Tom VII jest ostatnim tomem w tej serii publikacji.

Projekt ,,Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – 
najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prof. dr hab. inż. arch. JACEK GYURKOVICH
Koordynator Zadania 5AiU  



* Ph.D. Arch. Anna Bojęś-Białasik, Institute of History of Architecture and Preservation of Monuments, 
Faculty of Architecture, Cracow University of Technology. 
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REFLECTIONS ON ITALIAN ARCHITECTURE  
OF THE RENAISSANCE, OR A SUBJECTIVE TRAVEL 

JOURNAL OF AN ARCHITECT

REFLEKSJE O ARCHITEKTURZE WŁOSKIEGO 
RENESANSU, CZYLI SUBIEKTYWNY DZIENNIK 

PODRÓŻY ARCHITEKTA 
A b s t r a c t

The academic journey to Italy in 2014 had the merits of the author being able to get to know in person the 
Italian monuments of Antiquity, Middle Ages and the Renaissance, and to gather original documentation 
for academic and teaching purposes. There were many themes in the journey that were worth mentioning 
in the article, but the chosen ones concern the specificity of the architecture of Italian Renaissance period, 
especially the works of two outstanding representatives: Filippo Brunelleschi and Andrea Palladio. Because 
of the author’s individual research preferences (history of architecture and architectural research) the choice 
of works is subjective, but aims at full depiction of the variety of presented themes and the possibility of 
utilizing them in the didactic process. 

Keywords: architecture, Renaissance, Italy

S t r e s z c z e n i e

Efektem podróży naukowej odbytej w 2014 r. do Włoch była przede wszystkim możliwość zapoznania się 
z autopsji z zabytkami architektury włoskiej: antycznej, średniowiecznej i renesansowej, a także zgroma-
dzenie autorskich materiałów dokumentacyjnych służących celom naukowym i dydaktycznym. Spośród 
wielu wątków tematycznych podróży zdecydowano się przybliżyć te, które  dotyczyły specyfiki architek-
tury renesansu włoskiego, a zwłaszcza twórczości jej dwóch wybitnych przedstawicieli: Filippa Brunelle-
schiego i Andrei Palladia. Ze względu na rodzaj zainteresowań autorki, skupionych zarówno na historii ar-
chitektury, jak i badaniach architektonicznych, dobór omówionych przykładów ma charakter subiektywny, 
ale dąży do pełnego zobrazowania różnorodności przedstawianej tematyki oraz  możliwości jej przełożenia 
na proces dydaktyczny. 

Słowa kluczowe: architektura, renesans, Italia

DOI: 10.4467/2353737XCT.15.063.3863
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The first part of the title of the article might suggest that it will concern the history of Renaissance 
architecture in Italy in the form of cross-section – an analysis of at least the changing style on the basis 
of numerous works of architecture created by outstanding and equally numerous architects. However, the 
second part of the title concerns the actual content – various observations and reflections pondered during 
an academic journey by an architect – a teacher and a scholar at the same time. Subjective nature of the 
observations springs from the self-evident fact of selective choice of presented examples and is – as usual – 
a reflection of interests of a particular person, her academic research and fascinations. The abovementioned 
journey, this time through Italy, became a perfect occasion to commune directly with the most exquisite 
examples of Italy’s historical architecture, examples of which have provided the topics for lectures for 
students at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, as part of the subject 
History of Architecture. The journey was also a chance to admire historical buildings, which, in the process 
of architectural, conservational and functional modernization became the best possible examples of modern 
design, which, in turn, enriches the teaching process in the field of conservation design. 

On the other hand, the journey was also a chance to have direct contact with Italian monuments 
when it came to their architectural substance, structure, material, colour, layers and context, which, for 
a scholar interested in architectural monuments creates a set of basic values, which are indicators of the 
place of origin, date of creation, style, function and form. First-hand knowledge of historical monuments of 
architecture allowed an analysis and a critical look into an array of formal, functional and stylistic processes 
of change when it came to historical architecture, which, in connection with the gathered data constructs 
a factual foundation  for field research of architectural monuments in Poland, especially when various 
examples of sacred architecture are taken into account. 

The route of the journey was, for obvious reasons, limited to a selection of places, however it 
spanned onto a substantial area. It began in the north of Italy, in Vicenza, and was continued through 
Verona, Mantua, Sabionetta, Florence and finished in the south in Pompeii and Phaestum. Despite the 
limited time of the journey, the author managed an “overview” of the most significant masterpieces of the 
Renaissance architecture in Florence, Vicenza, Verona, Mantua, but also made herself acquainted with 
the relics of ancient constructions, which constituted a formal pattern for the Renaissance designs, as it 
happened in Pompeii, the remains of a city covered with volcanic dust of Vesuvius, and Phaestum, a Greek 
settlement from ca. 7th century B.C., with exquisitely preserved temples of Hera and Athena. 

Archaeological reserves, organized in the areas of multi-phase buildings (especially early Roman 
and Roman) proved to be equally interesting academically and in terms of research – they were examples of 
arrangement and exhibition of relics of older architecture, which presented methodology of interdisciplinary 
research of architectural monuments. The most interesting ones that are worth mentioning are: the Santa 
Maria del Fiore cathedral (Duomo) in Florence – an extraordinary design which represents spatial and 
stylistic modifications of the church at Piazza Duomo, erected in the spot where earlier had stood the early 
Christian church Santa Reperata; the di Santa Maria Matricolare cathedral in Verona – a Roman design 
erected in the spot where used to stand an exclusive residential neighbourhood  with temple of Minerva 
and two earlier Christian churches, and the Santa Elena church, as well as a regular canon monastery; 
also the small church of San Giovanni in Fonte, which performs the role of baptistery, in which there 
is a masterpiece of sculputre from the turn of the 12th century – a stone, richly ornamented baptismal 
font. The kind of stratigraphic complications represented by those objects, which result from the multiple 
layers of historical circumstances does not find a counterpart even at the most ancient archaeological sites 
in Poland, and is the more instructive for a scholar in the field of architecture. Because of the author’s 
academic interests and teaching needs the main impacts was put onto the thematic sequence, comprising 
the observations of transformations of building development in the Renaissance in Italy (in its north Italian 
form), which, in the beginning of the 16th century was implemented in Krakow, from which it radiated to 
the whole Lesser Poland region.  
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Two extraordinary representatives of Italian Renaissance: Filippo Brunelleschi and Andrea Palladio, 
were of particular interest to the author. Despite the fact that works of both architects represent different 
stages of development of Renaissance architecture in Italy – its beginning and end, their activity was 
groundbreaking for the development of new stylistic in the European architecture. 

Comprehensively educated, Brunelleschi was an experienced author, who designed, at the beginning, 
within disciplines only partly connected with architecture. However, his skills and experience in sculpture 
(which he used also in the profession of a goldsmith – in the day, a popular choice for artistically educated 
people) were not without influence on the sensitivity of look on architectural phenomena, which found 
a reflection in his innovative vision of architecture of early Renaissance. Creative challenges which stood 
before him, only enhanced his skills and inventiveness, in order to create masterpieces such as the two-
layer octagonal dome of the Florence cathedral, whose construction was an incredible effort  in terms of 
technology and artistry of the 15th century (Illustration 1). It was there that his original ideas manifested 
themselves, as well as his engineering skills, as, apart from form and construction of the dome itself, he 
invented and drew up technical equipment necessary to lift and transport building materials, the structure 
and construction of the internal scaffolding, which enabled the erection of the dome, and he personally 
oversaw the making of each detail and the quality of the building process. In this context, it can be said 
without a shadow of doubt that Brunelleschi was a true Renaissance man, versatile, exquisitely educated 
and cognizant of his own abilities. Brunelleschi’s architecture was greatly inscribed into the Renaissance 
concept of space, which was supposed to be clear and rational, possible to ingest with one glance. It was an 
artistic synthesis of ancient models, quite freely modified on the basis of modules and mutual metrical and 
geometrical relations and perfect, almost intuitively perceived proportions. The most widely recognized 
symbol of this architecture is the motif of an arcade loggia, used on multiple occasions by the architect in 
different constructions as an independent form, e.g. in Ospendale degli Innocenti, or as an element of spatial 
composition in larger designs, such as in Santo Lorenzo or Santo Spirito basilicas (Illustration 2). Interior 
of both churches is a complete embodiment of the new Renaissance aesthetic idea, although the plan of San 
Lorenzo strongly reminisces of the tradition of Florentine gothic churches. The interior of San Lorenzo is 
formally clear, with a rational division of space, and fantastically illuminated thanks to a well-thought-out 
and correctly conducted (with mathematical precision) play on the spatial composition of the plan and the 
body (Illustration 3). The only element which prevents an enthusiastic evaluation, but is nevertheless very 
interesting from the point of view of research, is the lack of main façade. The offset technical toothings in 
the façade, left to support the entrance façade, whose construction has never been implemented, are a living 
example of the continuity of the process of creating architecture, and, at the same time, a lack of consistency 
in its continuation (Illustration 4). In the varied works of Brunelleschi there were also constructions which 
harked back to central layout, as the so-called Old Vestry by the abovementioned San Lorenzo basilica, the 
chapterhouse by the Franciscan church of Santa Croce, called the Pazzi Chapel, or the unfinished oratory 
Santa Maria degli Angeli (Illustrations 5, 6). The characteristic vault domes, supported by sails, with an 
array of oculi, which let additional light into the building, was accompanied by a set of motifs typical 
for Brunelleschi. Full arch, supported by narrow columns, simplified and reduced elements of antique 
entablature linear in character highlighted by colour and enamelled terracotta tondi which complement the 
composition are basic elements of a synthetic composition shown on the smooth background of plastered, 
light walls. This so far unseen formal clarity of architecture, freshness of the glance upon composition and 
inventiveness of interpretation of its elements were born in Florence in the time, when in north Europe, 
including Poland, the dominant style was Gothic. Knowledge of this fact, which we relate to the 15th 
century, enhances the admiration over the pioneering character of Brunelleschi’s ideas, which contrasted 
unambiguously with the architecture of Italian Gothic – characteristic in expression and untypical from 
the point of view of a citizen of Poland, which, from the perspective of an Italian was a northern European 
country. It had idiosyncratic features, difficult to classify in terms of its French or German counterparts. 
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However, from the Polish perspective, where in the 15th century the face of architecture and art was shaped by 
refined stylistics of late Gothic, Brunelleschi’s achievements are striking. Innovativeness of Brunelleschi’s 
new architectural style, based on rules of geometry, clarity and formal synthesis, which set a completely 
new direction, reached Krakow at the beginning of the 16th century, albeit in a much transformed shape – 
the city became its exclusive centre.

Located north from Florence, Vicenza was the centre of Andrea Palladio’s art – a representative of 
classicist trend during the late Italian Renaissance. Features of his architecture had a different dimension, 
as they were based on the experience of building both in the 15th and the 16th century. Palladio was without 
doubt the most skillful representative of Renaissance architecture of the 2nd half of the 16th century, and his 
services for European construction industry found their reflection in the so-called palladian style, which 
shaped, most importantly, English architecture of the 18th  century [7, p. 210]. Classic ancient forms that 
Palliadio used, unusual care for symmetry and retention of the sequence of mutual proportions of rooms 
can be found in buildings in Vicenza and its surroundings. Fondness of rigid symmetry reached its zenith in 
Villa Capra, popularly referred to as Rotonda (Illustration 7). Erected on a small knoll above the surrounding 
landscape, it is of the villa suburbana type, a summer house in the outskirts of a city. Its grid is symmetrical, 
which is additionally highlighted by column porticos with stairs, which adhere to the cuboidal body of the 
villa from four sides, thus breaking the massiveness of the building. Means of architectural expression are, 
however, modest and the subtlety of the whole was attained thanks to slender proportions of porticos and 
sculptured that adorn the tympanums and balustrades. 

In the old basilica in Vicenza, which had used to serve as town hall, Palladio used the form of a two-
storey loggia. Its composition was based on the palladian motive, which joins into a coherent architectural 
complex openings of different shape, proportions and finial, over which there was the tied entablature 
(Illustrations 8, 9). The use of antique ordering, Doric and Ionic was a conscious reference to ancient 
models. But Brunelleschi’s most stark reference to Antiquity was the erection of Teatro Olimpico for the 
Vicenza Academy. In this masterpiece, he returned to ancient and almost accurate patterns of ancient theatre 
with a semi-elliptical, steep auditorium and rich architectural setting of stage decoration, which was finished 
after his death by his student, V. Scamozzi (Illustration 10). The most interesting, permanent decoration of 
the stage was constructed in the form of slanted streets with a perspective shape and architectural decoration 
that “evaded” being looked at. The great palladian order joined the ranks of world-class architecture for 
good, similarly as the ideogram represented by Villa Rotonda, whose spatial arrangement became an icon 
of architecture of 18th century and its turn, and was copied directly or redeveloped for specific needs on 
multiple occasions [7, p. 234] (Illustration 11).

In the works of both architects, an in-depth and practical knowledge of ancient architecture is 
clearly visible – they had more than one chance to become acquainted with it during their visits to 
Rome. Their studies in ancient art and construction led to their understanding on the level that enabled 
not only a creative transposition of form, but also a reconstruction of the construction structure together 
with its practical reconstruction, which was used by Brunelleschi in the technique of construction of 
the Florentine dome (opus spicatum). Ancient models were not the only ones that influenced the new 
aesthetic idea of the Renaissance. In Brunelleschi’s works there is also a visible link to the tradition 
of Tuscan Roman architecture, and in Palladio’s – Mannerism, but the renewed values and forms of 
the antiquity were the ideological basis of a new look, based on conscious and thoroughly understood 
reference to the past. 

The perspectives of the birth of Renaissance architecture in Poland and Italy were unquestionably 
different, as were for the two nations the experiences of Gothic (and Roman) architecture. Reception of 
patterns of Renaissance architecture had a continuation in the form of an explosion of previously unseen 
stylistic complexity in construction and specific local forms of adapting the new style – from the Italian 
Renaissance in the exclusive royal chambers of the Wawel court and the Lesser Poland circle around it, to 
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a honest, native interpretation in the form of Lublin Renaissance and Mannerism in the Netherlands and 
Italy [10, p. 7-22]. It is worth remembering, however, that at that point, tradition of late Gothic architecture 
was still deeply rooted in the provinces – its traces can be found in Polish architecture until the end of 16th 
century. For an academic teacher the possibility to experience the physical contact with the magnificence 
of authentic architecture of Italian Renaissance is an invaluable stage in the process of getting to know 
and understanding architecture, as well as the complete, complicated process of creative evolution in time, 
probably in much the same way, in which the great designers of the Renaissance got to know, studied and 
documented ancient architecture. In this context, an academic journey has its concrete dimension from the 
point of view of the merits for the teaching process, in which the most important skill is the one to convey 
the knowledge of the true nature of architecture: the complexity of architectural phenomena, nonlinearity 
of their development in time, mutual permeation of stylistic elements, ramifications of events and results of 
the impact of influences different in character and territorial scope.

In the summary it is also worth noting that direct contact with works of architecture, previously 
known (most often or in major part) from literature lets one reflect on the vocation of an architect, which 
is still a union of an engineer and an artist, which is proven with all its might by the heritage of historical 
architecture.

Pierwsza część tytułu niniejszego tekstu może sugerować, że będzie on traktować o historii ar-
chitektury renesansowej Włoch w ujęciu przekrojowym, a analizie poddano co najmniej zmieniającą się 
stylistykę na podstawie licznych dzieł architektury stworzonych przez wybitnych i równie licznych archi-
tektów. Lub że podejmie problematykę uwarunkowań wpływających na kształtowanie budowli i specyfikę 
twórczości architektów. Tymczasem dopiero druga część tytułu odnosi się do rzeczywistej treści, którą 
wypełniają różnego rodzaju spostrzeżenia i refleksje towarzyszące podróży studialno-naukowej architek-
ta – nauczyciela i  badacza architektury zarazem. Subiektywny charakter refleksji wynika z oczywistego 
faktu wybiórczego doboru prezentowanych przykładów i jest – jak zawsze – odzwierciedleniem zainte-
resowań konkretnej osoby, jej naukowych poszukiwań i fascynacji. Wspomniana podróż stała się więc 
znakomitą okazją do bezpośredniego obcowania z najwybitniejszymi dziełami architektury historycznej 
Włoch, których analiza od lat stanowi treść wykładów prowadzonych dla studentów Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej w ramach przedmiotu Historia architektury. Umożliwiła także zapoznanie się 
z obiektami historycznymi, które na skutek modernizacji architektoniczno-konserwatorskiej i funkcjonal-
nej stały się najlepszymi przykładami współczesnych kreacji projektowych, co z kolei wspomaga proces 
dydaktyczny z przedmiotu Projektowanie konserwatorskie. 

Z drugiej strony wyjazd studialny umożliwił również bezpośredni kontakt z zabytkami Włoch pod 
kątem ich substancji architektonicznej, struktury, materiału, koloru, nawarstwień oraz kontekstu, co dla 
badacza zabytków architektury tworzy zestaw wartości podstawowych, będących wyznacznikami miejsca 
pochodzenia, datacji, stylu, funkcji i formy. Znajomość historycznych obiektów architektury z autopsji 
pozwoliła na ich analizę i krytyczne spojrzenie na szereg formalnych, funkcjonalnych i stylistycznych pro-
cesów przekształceń w zakresie architektury historycznej, co w połączeniu ze zgromadzonym materiałem 
dokumentacyjnym stanowi bazę merytoryczną do prowadzenia terenowych badań architektonicznych nad 
zabytkami architektury w Polsce, zwłaszcza w zakresie architektury sakralnej różnego rodzaju. 
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Trasa podróży, ze względów oczywistych ograniczona do pewnych wybranych miejsc, objęła jedna-
kowoż swym zasięgiem znaczny obszar. Podróż rozpoczętą na północy Włoch, w Vicenzy, kontynuowano 
w Veronie, Mantui i Sabionettcie, a następnie we Florencji i zakończono na południu kraju w Pompei 
i Phaestum. W krótkim czasie podróży udało się nie tylko dokonać „przeglądu”  najwybitniejszych dzieł ar-
chitektury renesansu we Florencji, Vicenzy, Veronie i Mantui, ale także zapoznać z reliktami budownictwa 
starożytnego, stanowiącego wzorzec formalny dla budownictwa odrodzenia, co miało miejsce w Pompei, 
reliktach miasta zasypanego przez popiół wulkaniczny Wezuwiusza oraz Phaestum, reliktach osady grec-
kiej z ok. VII w. p.n.e. ze znakomicie zachowanymi świątyniami Hery i Ateny.   

Nie mniej interesujące i owocne pod względem naukowym i badawczym było zapoznanie się z re-
zerwatami archeologicznymi, zorganizowanymi w obrębie budowli wielofazowych (zwłaszcza wczesnoro-
mańskich i romańskich) stanowiącymi przykłady aranżacji i ekspozycji reliktów starszej architektury oraz 
prezentującymi metodologię interdyscyplinarnych badań zabytków architektury. Do najciekawszych zabyt-
ków tej grupy zaliczyć wypada: katedrę Santa Maria del Fiore (Duomo) we Florencji – niezwykły obiekt 
reprezentujący przekształcenia przestrzenne i stylowe świątyni usytuowanej przy Piazza Duomo, wzniesiony 
w miejscu wczesnochrześcijańskiego kościoła Santa Reperata; katedrę di Santa Maria Matricolare w  Vero-
nie – romańską katedrę wzniesioną w miejscu dawnej rzymskiej dzielnicy willowej ze świątynią Minerwy 
i dwóch wcześniejszych kościołów chrześcijańskich; kościół Santa Elena i klasztor kanoników regularnych 
oraz mały kościół San Giovanni in Fonte, pełniący funkcję baptysterium, w którym znajduje się arcydzie-
ło rzeźby z przełomu XII/XIII w. w postaci kamiennej bogato rzeźbionej chrzcielnicy. Rodzaj komplikacji 
stratygraficznych reprezentowanych przez te obiekty, wynikających z ilości kolejnych nakładających się na 
siebie nawarstwień historycznych, nie znajduje odpowiedników nawet w najstarszych stanowiskach arche-
ologicznych w Polsce i jest tym bardziej pouczający dla badacza architektury. Ze względu na zainteresowa-
nia naukowe oraz potrzeby dydaktyczne główny nacisk położono jednak na sekwencję tematyczną złożoną 
z obserwacji transformacji budownictwa doby renesansu włoskiego w jego północnowłoskiej formie, która 
z początkiem XVI w. została przeszczepiona do Krakowa, skąd promieniowała na teren Małopolski.

Dwie wybitne osobowości włoskiego renesansu – Filippo Brunelleschi i Andrea Palladio – szcze-
gólnie skupiły uwagę autorki. Pomimo że  twórczość obydwu  architektów  reprezentuje odmienne etapy  
rozwoju architektury renesansowej we Włoszech, mianowicie jego początek i schyłek, to jednak działal-
ność każdego z nich stanowiła istotny przełom, wyznaczając nowe kierunki stylistyczne w ewolucji archi-
tektury europejskiej. 

Wszechstronnie utalentowany Brunelleschi był doświadczonym zawodowo twórcą działającym po-
czątkowo w dyscyplinach częściowo tylko związanych z architekturą. Jednak jego zdolności i doświad-
czenie rzeźbiarskie ( wykorzystywane również w powszechnie uprawianym wtedy przez wykształconych 
artystycznie obywateli zawodzie złotnika) nie pozostały bez wpływu na wrażliwość spojrzenia na zjawiska 
architektoniczne, co znalazło odzwierciedlenie w jego nowatorskiej wizji architektury wczesnorenesanso-
wej. Wyzwania  twórcze, przed jakimi stawał, wyzwalały w nim kolejne pokłady zdolności i inwencji na 
miarę tych, które objawił m.in. przy budowie dwupowłokowej ośmiobocznej kopuły katedry florenckiej, 
której konstrukcja była prawdziwym wyczynem technicznym i artystycznym XV w. (ilustracja 1). Właśnie 
tutaj zamanifestowały się jego oryginalne pomysły i zdolności inżynierskie, gdyż oprócz formy i kon-
strukcji samej kopuły wymyślił i opracował urządzenia techniczne niezbędne do podnoszenia i transportu 
materiałów budowlanych, strukturę i konstrukcję wewnętrznych rusztowań umożliwiających wznoszenie 
kopuły, osobiście czuwając nad każdym detalem i jakością procesu budowy. W tym kontekście można bez 
cienia wątpliwości potwierdzić, że był Brunelleschi „człowiekiem renesansu” – wszechstronnym, świetnie 
wykształconym i świadomym swoich możliwości.

Architektura Brunelleschiego wpisywała się znakomicie w renesansową koncepcję przestrzeni, 
która miała być przejrzysta i racjonalna, możliwa do objęcia jednym spojrzeniem. Była twórczą syntezą 
wzorców antycznych, przetwarzanych dosyć swobodnie w oparciu o moduły i wzajemne zależności me-
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tryczno-geometryczne oraz doskonałe, intuicyjnie wręcz wyczuwane proporcje. Najbardziej rozpoznawal-
nym symbolem tej architektury jest motyw loggi arkadowej, wykorzystanej wielokrotnie przez architekta 
w różnych obiektach jako samodzielna forma, jak np. Ospedale Degli Innocenti lub element kompozycji 
przestrzennej większej struktury, jak w bazylikach San Lorenzo czy Santo Spirito (ilustracja 2). Wnętrza 
tych dwóch bazylik w pełni ucieleśniają nową renesansową ideę estetyczną, choć plan San Lorenzo mocno 
nawiązuje jeszcze do tradycji florenckich kościołów gotyckich. Wnętrze bazyliki San Lorenzo jest kla-
rowne, formalnie czyste, z racjonalnym podziałem przestrzeni i wspaniale oświetlone dzięki przemyślanej 
i przeprowadzonej z matematyczną konsekwencją grze kompozycji przestrzennej planu i bryły (ilustracja 
3). Jedynym niepoddającym się tej entuzjastycznej ocenie, ale bardzo interesującym z punktu widzenia 
kwestii badawczych elementem jest brak fasady głównej. Zachowane do dzisiaj uskokowe strzępia tech-
niczne fasady, pozostawione dla osadzenia nigdy niezrealizowanej płaszczyzny elewacji wejściowej, są 
żywym przykładem ciągłości procesu tworzenia architektury i zarazem braku konsekwencji w jego  kon-
tynuacji (ilustracja 4).

W różnorodnej twórczości Brunelleschiego znalazły się także obiekty powracające planem do ukła-
dów centralnych, jak np. tzw. Stara Zakrystia przy wspominanej już bazylice San Lorenzo, kapitularz przy 
kościele Franciszkanów Santa Croce zwany kaplicą Pazzich czy niedokończone oratorium Santa Maria de-
gli Angeli (ilustracje 5 i 6). Charakterystycznym żebrowanym kopułom wspartym na żaglach, z szeregiem 
okulusów doświetlających wnętrze, towarzyszył opisany poniżej zestaw typowych motywów kompozycyj-
nych Brunelleschiego. Łuk pełny wsparty na cienkich kolumnach, uproszczone i zredukowane elementy 
antycznego belkowania o linearnym charakterze podkreślonym za pomocą koloru, dopełniające kompo-
zycję szkliwione terakotowe tonda to podstawowe elementy syntetycznej kompozycji eksponowanej na 
gładkim tle tynkowanych jasnych ścian. Ta niespotykana dotąd czystość formalna architektury, świeżość 
spojrzenia na kompozycję i nowatorstwo interpretacji jej elementów narodziły się we Florencji w czasie, 
gdy w północnej części Europy, w tym w Polsce, wciąż niepodzielnie panował gotyk. Świadomość tego 
faktu, który odnosimy przecież do wieku XV, potęguje jeszcze bardziej zachwyt nad pionierskim cha-
rakterem idei architektury Brunelleschiego, która kontrastowała jednoznacznie z dotychczasową, swoistą 
w wyrazie i nietypową z punktu widzenia mieszkańca północnoeuropejskiego kraju (jakim z perspektywy 
Italii była Polska) architekturą włoskiego gotyku. Wykazywał on wyjątkowe cechy, trudne do klasyfikacji 
za pomocą jego francuskich czy niemieckich odpowiedników.

Jednak z perspektywy polskiej, gdzie w XV w. oblicze architektury i sztuki kształtowała wyrafi-
nowana stylistyka późnego gotyku, osiągnięcia Brunelleschiego są wręcz uderzające. Nowatorstwo za-
początkowanego przez niego nowego stylu architektonicznego opartego na zasadach geometrii, czystości 
i syntezie formalnej, które wyznaczyły całkiem nowy kierunek stylistyczny, dotarły z początkiem XVI w. 
w formie mocno już przekształconej do Krakowa, który stał się na swój sposób elitarnym ośrodkiem jego 
recepcji.  

Położona na północ od Florencji Vicenza była ośrodkiem twórczości Andrei Palladia, przedstawi-
ciela nurtu klasycznego w okresie późnego renesansu włoskiego. Cechy jego architektury miały już inny 
wymiar, widać w niej bowiem ślady doświadczeń budownictwa nie tylko XV, ale i XVI stulecia. 

Palladio był bez wątpienia najwybitniejszym przedstawicielem architektury renesansowej 2. po-
łowy XVI w., a jego zasługi dla budownictwa europejskiego znalazły odzwierciedlenie w tzw. stylu pal-
ladiańskim, który ukształtował przede wszystkim oblicze angielskiej architektury XVIII w. [7, s. 210].
Stosowane przez niego klasyczne formy antyczne, niezwykła dbałość o symetrię i zachowanie sekwencji 
wzajemnych proporcji pomieszczeń odnajdujemy w budowlach wzniesionych w samej Vicenzy i jej naj-
bliższych okolicach. Zamiłowanie do ścisłej symetrii ujawniło się szczególnie we wzniesionej pod Vicenzą 
willi Capra zwanej popularnie Rotonda (ilustracja 7). Usytuowana na łagodnym z widokiem na otaczający 
krajobraz, należy do typu villi suburbana, podmiejskich rezydencji letniskowych. Jej plan jest dokładnie 
symetryczny, co podkreślają dodatkowo cztery kolumnowe portyki ze schodami, dostawione do kubicznej 
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bryły willi z czterech stron i przełamujące jednocześnie masywność jej korpusu. Środki architektonicznego 
wyrazu są tutaj jednak dosyć skromne, a subtelność całości uzyskano przez smukłe proporcje portyków 
i rzeźby zdobiące tympanony i balustrady schodów.

W przebudowanej w Vicenzy starej bazylice, pełniącej niegdyś funkcję ratusza, zastosował Palladio 
formę dwupiętrowej loggi. Jej kompozycja została oparta na motywie zwanym palladiańskim, łączącym 
w zwarty zespół architektoniczny otwory o różnym kształcie, proporcjach i zwieńczeniu, nad którymi na-
stępowało zakrępowanie belkowania (ilustracje 8 i 9). Zastosowanie porządków antycznych, doryckiego 
i jońskiego, było świadomym nawiązaniem do wzorców starożytności. Jednak najbardziej jaskrawym od-
wołaniem się do antyku było wzniesienie przez Palladia budynku Teatro Olimpico dla Akademii w Vicen-
zy. W dziele tym powrócił Palladio do antycznych i prawie ścisłych wzorców teatru antycznego z półelip-
tyczną w planie i bardzo stromą widownią oraz bogatą oprawą architektoniczną dekoracji scenicznej, którą 
faktycznie ukończył po jego śmierci jego uczeń V. Scamozzi (ilustracja 10). Budząca największą ciekawość 
stała dekoracja sceny ma formę ukośnie biegnących uliczek o perspektywicznie ukształtowanej i „ucieka-
jącej” spojrzeniu dekoracji architektonicznej.

Palladiański wielki porządek wszedł na zawsze do kanonu architektury światowej, tak samo jak 
ideogram reprezentowany przez willę Rotonda, której układ przestrzenny stał się ikoną architektury XVIII 
i przełomu XVIII i XIX w., kopiowaną niejednokrotnie w sposób dosłowny lub przetwarzaną twórczo 
w konkretnych celach (ilustracja 11). Przykłady naśladowania i udoskonalania pierwowzoru odnajdujemy 
w wielu miejscach, m.in. w Anglii w postaci angielskiej willi Chiswick. Willa Rotonda stanowiła także 
inspiracje dla twórców architektury polskiej – D. Merliniego (Królikarnia) czy S. Zawadzkiego (pałac 
w Lubostroniu) [7, s. 234].

W twórczości obydwu architektów czytelna jest dogłębna i praktyczna znajomość architektury an-
tycznej, którą mieli okazję poznać podczas wielokrotnych podróży do Rzymu. Przeprowadzone przez nich 
z autopsji studia nad budownictwem i sztuką starożytną prowadziły do jej zrozumienia w stopniu umożli-
wiającym nie tylko twórczą transpozycję formy, ale także rekonstrukcję struktury konstrukcyjnej wraz z jej 
praktycznym odtworzeniem, co zostało wykorzystane przez Brunelleschiego w technice budowy kopuły 
florenckiej (opus spicatum). Na kształt nowej idei estetycznej renesansu wpływały oczywiście nie tylko 
wzorce antyczne. W twórczości Brunelleschiego czytelna jest również tradycja toskańskiej architektury 
romańskiej, a w architekturze Palladia echa manieryzmu, jednak odrodzenie wartości i form antycznych 
było bazą ideową nowego spojrzenia, opartego na świadomym i w pełni zrozumiałym przez architektów 
odwołaniu się do przeszłości.

Spojrzenie na narodziny architektury renesansu z perspektywy włoskiej oraz polskiej jest, rzecz 
jasna, zdecydowanie odmienne, tak jak różne były dla tych dwóch środowisk artystycznych doświadcze-
nia w zakresie wcześniejszej architektury gotyckiej (a także romańskiej). Recepcja wzorów architektury 
renesansowej miała w Polsce swój dalszy ciąg w postaci eksplozji niespotykanej wręcz stylistycznej wielo-
wątkowości budownictwa i specyficznych lokalnych formach adaptacji nowego stylu. Od renesansu w re-
dakcji włoskiej związanego z wąskim i elitarnym kręgiem dworu wawelskiego i orbitującego wokół niego 
środowiska Małopolski do rodzimej i szczerej jego interpretacji w postaci „renesansu lubelskiego” czy też 
„murarskiego” oraz manieryzmu w edycji włoskiej i niderlandzkiej [10, s. 7–22]. A to wszystko przy wciąż 
mocno zakorzenionej na prowincji tradycji budownictwa późnogotyckiego, którego ślady odnajdujemy 
w architekturze polskiej aż do końca XVI w.

Dla nauczyciela akademickiego możliwość ponownego doświadczenia zachwytu autentyczną archi-
tekturą włoskiego renesansu, bezpośredniego z nią obcowania jest nieocenionym wręcz etapem w pozna-
waniu i rozumieniu architektury jako skomplikowanego procesu ewolucji twórczej przebiegającej w cza-
sie. Prawdopodobnie na takiej samej zasadzie, na jakiej wielcy twórcy renesansu poznawali, studiowali 
i dokumentowali architekturę starożytną. W tym kontekście podróż naukowa ma też swój konkretny wy-
miar z punktu widzenia korzyści dla procesu dydaktycznego, w którym najważniejsza jest umiejętność 
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skutecznego przekazania wiedzy o prawdziwym obliczu architektury: o wielowątkowości zjawisk archi-
tektonicznych, nieliniowości ich rozwoju w czasie, wzajemnym przenikaniu się elementów stylistycznych, 
następstwach zdarzeń i skutków oddziaływania wpływów o różnym charakterze i zasięgu terytorialnym. 

       W podsumowaniu należy również zauważyć, że bezpośredni kontakt z dziełami architektury 
znanymi przeważnie (lub przynajmniej w dużej części) jedynie z literatury pozwala także na refleksję 
dotyczącą istoty zawodu architekta, który wciąż stanowi nieodłączny mariaż artysty z inżynierem, i co 
potwierdza z całą mocą dziedzictwo architektury historycznej.
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Ill. 1. Firenze, dome of the Santa Maria del 
Fiore cathedral (photo by author)

Il 1. Florencja, kopuła kościoła Santa Maria del 
Fiore (fot. autorka)

Ill. 2. Firenze, fragment of the main elevation of 
the Ospedale degli Innocenti (photo by Klasycy 
sztuki. Brunelleschi, Edition Rzeczpospolita 
HPS)

Il. 2. Florencja, fragment frontowej fasady 
Ospedale degli Innocenti (fot. za: Klasycy sztuki. 
Brunelleschi, Wyd. Rzeczpospolita HPS)
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Ill. 3. Firenze, the plan and interior of the San Lorenzo basilica (photo by author) 

Il. 3. Florencja, plan i wnętrze bazyliki San Lorenzo (fot. autorka) 
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Ill. 4. Firenze, technical fraying of the unfinished main elevation of the San 
Lorenzo basilica (photo by author) 

Il.4. Florencja, strzępia nieukończonej elewacji frontowej bazyliki San Lo-
renzo (fot. autorka)

Ill. 5. Firenze, Pazzi’s chapel – the chapter house at the Santa Croce monastery, the plan and view of the chapel and 
interior of the 1st cloister of the monastery (photo by author) 

Il. 5. Florencja, kaplica Pazzich – kapitularz przy klasztorze Santa Croce, plan i widok kaplicy i wnętrza pierwszego 
krużganka klasztoru (fot. autorka)
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Ill. 6. Firenze, the interior of the Pazzi’s 
chapel, view of the characteristic ribbed dome 
(photo by author) 

Il. 6. Florencja, wnętrze kaplicy Pazzich 
z charakterystycznie żebrowaną kopułą (fot. 
autorka)

Ill. 7. Vicenza, villa Capra – Rotonda, plan and the view (photo by author) 

Il. 7. Vicenza, willa Capra – Rotonda, plan i widok (fot. autorka)
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Ill. 8. Vicenza, Basilica Palladiana – main view (photo by author) 

Il. 8. Vicenza, Bazylika Palladiana – widok ogólny (fot. autorka

Ill. 9. Vicenza, architectural composition of loggia, 
so-called palladian motive of the basilica (photo by 
author) 

Il. 9. Vicenza, kompozycja architektoniczna otwo-
rów loggi, tzw. motyw palladiański bazyliki (fot. 
autorka) 
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Ill. 10. Vicenza, the interior of the Teatro Olimpio (photo by author) 

Il. 10. Vicenza, wnętrze Teatro Olimpio (fot. autorka)

Ill. 11. Middlesex, England, Chiswick House, view of main elevation (ill. in: 
S. Kostof, A history of architecture. Settings and rituals, Oxford University Press, 
Oxford 1995)

Il. 11. Middlesex, Anglia, willa Chiswick, elewacja frontowa (za: S. Kostof,  A history 
of architecture. Settings and rituals, Oxford University Press, Oxford 1995)
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S t r e s z c z e n i e

W artykule poruszono problem dostępu małych społeczności do obiektów sportowych oraz budynków kultury. 
Na przykładzie doświadczeń islandzkich przedstawiono rozwiązania umożliwiające korzystanie z kompleksów 
sportowo-kulturowych. Omówiono przykłady pokazujące różnorodność założeń architektonicznych zastosowa-
nych przy realizacji poszczególnych gmachów. Poniższy tekst daje możliwość przyjrzenia się, jak odpowiednie 
kształtowanie architektury użytkowej dostosowanej do potrzeb małych społeczności aktywizuje członków danej 
wspólnoty. W globalnym ujęciu pozwala na uniknięcie wielu patologii wynikających ze stagnacji życia społecz-
nego oraz umożliwia rozwój i odnoszenie sukcesów przez reprezentantów danego narodu. Wszystko to doskonale 
widać na przykładzie Islandii, która zapewnia, pomimo trudnych warunków klimatycznych i niskiej gęstości za-
ludnienia, bardzo wysoki poziom życia swoim mieszkańcom oraz szeroki dostęp do sportu i kultury.    
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1. Introduction

Iceland, a country situated near the polar circle, can be characterized by very unfavourable climatic 
conditions. Especially difficult are the extensive periods with practically no sunlight. There is also heavy 
precipitation and strong winds. A feature typical for places with extremely difficult living conditions is the 
small population in particular settlements. In a difficult climate it is necessary to stimulate local communities, 
both to activities in the field of sport and culture. For centuries, church was the centre of social life for 
members of isolated communities and in many settlements, it is still where social activities are undertaken. 
In time, with the decreasing role of the Lutheran church on the island and bigger expectations when it came 
to universality of buildings, alternative solutions began to be sought in order for given places to perform the 
role of common public space. It was necessary to count the costs, similarly as in other European countries, 
and so the buildings had to host many functions that could fulfill the various needs of communities  
[1, p. 23-26]. Especially two types of buildings are very popular, community centers and multi-function halls. 
During the last 20 years, many buildings were constructed in order to perform the function of integrating 
local communities, both in the capital and in smaller towns. They were not only new constructions, but also 
redeveloped existing ones, whose function changed. Easy access to such places and possibility of partaking 
in proposed sports and arts workshops has directly translated into the number of well-known Icelanders 
in the world, who achieved success in different avenues of culture, science and sport. There are numerous 
musicians: Bjoerk, Emiliana Torrin or Sigur Rós, or sportspeople (footballers and handball players). It is 
necessary to remember that the whole island is the size of ¼ of the surface of Poland and inhabited by only 
325,000 people. In this context, the number of well-known Icelanders becomes even more impressive. 
This effect would have not been possible without the continuously improved (despite the crisis) sports 
and culture infrastructure. Many of implemented solutions could be transferred directly to Poland, thus 
stimulating the inhabitants of the parts of the country, which are particularly underdeveloped when it comes 
to such infrastructure  - there would be an increase in the standard of living in local communities. This 
would have a positive influence on cultural awareness and physical activity. It would also be a chance to 
enrich the landscape of many, often uninteresting architecturally towns with new, original buildings, which 
can be seen in Iceland – the topic of this article.

2. Culture Architecture

The most important cultural building in Iceland is without doubt the Harpa conference centre, 
designed by Henning Larsen and the Batteríið office in Reykjavik. The building plays a significant role 
as the centre of national culture. It is also considered to be one of the most ambitious implementations 
of community buildings in recent years in the world [2, p. 245-257]. Before 2011, when it was open to 
the public, one of the more important places which enabled access to high culture was the Nordic House 
(Illustration 1), erected in 1968 and designed by Alvaro Aalto. The building, in its scale and functionality, 
perfectly suited the needs of the then citizens of the capital. Its influence on the modern architecture of 
community centres, dispersed in the whole Iceland, is very clear. It was brought to existence as a result 
of cooperation of Nordic countries as part of the Nordic Council, whose aim is to preserve the common 
values and culture. In later years, similar buildings were designed, among others in the Faroe Islands. The 
functional program assumes the existence of a multi-purpose hall, in which it is possible to host concerts, 
lectures or conferences. The second important feature is the library, which so far has gathered more than 
30,000 volumes. There is also a café and offices. The architect pays particular attention to inscribing the 
building into the surroundings; he tries to create a symbol that connects people and nature. It introduces 
a very clear horizontal division – a white base – a reference to Iceland’s numerous glaciers – and navy blue 
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upper floor, whose shape according to some symbolizes the waves of the nearby ocean, and to others – it is 
a reference to the mountain range, which is the background of Iceland’s capital. The building, even though 
not new, still surprises with the freshness of the solutions used in it. It is worth noting that, as in many other 
buildings designed by Aalto, most of the furniture, lamps and other fixtures was designed by the architect 
[3]. Despite the competition, embodied by the abovementioned Harpa, Nordic House is still intensively 
used for various social and cultural gatherings. In 2014, it hosted the days of Polish poetry, during which 
fragments of poems were read both in Polish and in Icelandic. Polish language is the mother tongue of the 
largest minority on the island. 

In this context, it is worth mentioning the subject of churches. They are important for local 
communities not only as places of religious cult, but also a space for art exhibitions. A very significant 
centre, in which the biggest music festival of classical music is held, is the cathedral in Skalholt (Illustration 
2). The characteristic church, which is a contemporary interpretation of traditional Lutheran temples, was 
erected in the 1960s, according to the design of Hoerdur Bjarnason. The simple white body of the building 
obscures an interior with surprisingly good acoustics, whose only adornment is colourful stained glass 
windows. The ascetic interior is perfect for organizing concerts, especially when it comes to Baroque 
music, which is often played there, albeit in new arrangements. The church is one of the more important 
spots on the cultural map of Iceland, which, in connection with its very interesting history, determines its 
uniqueness.

Another, equally interesting example of using a Lutheran temple for entertainment, is the unique blue 
church in Seyðisfjörður in which from time to time are held concerts of local bands, whose music often 
glorifies the old mythological deities. In the city, in the east of Iceland, which is the only one with a permanent 
sea connection with Europe, the church serves a key role in the integration of local community. The town, as 
a result of its location at the bottom of a fjord is in some parts of the year accessible only from the ocean side, 
and the church is a significant meeting spot. The most important concerts usually take place on Wednesday 
evenings as an attraction for passengers of the ferry, which leaves for Europe on Thursday morning. 

In the nearby capital of eastern Iceland with a lack of multi-functional space for culture, the solution 
was different. An old slaughterhouse (which ceased its service after 50 years) was redeveloped. The 
Egilsstadir council decided to convert one of the oldest buildings in town into a community centre, in which 
concerts, lectures, exhibitions or other artistic activities could be organized. Design of an Icelandic architect, 
Bjorn Krisleifsson, was carried out in 3 years, between 2005 and 2008. As a result of the redevelopment, 
a multi-functional space appeared, with usable surface of 1500 m2. The building, which retained its original 
body, is not breathtaking (Illustration 3). The community centre is surrounded by a car park, which adheres 
to the building from two sides. It springs from the fact that public transport is not developed in this part 
of Iceland, which forces people to use their own cars. From the outside, half of the building is covered 
with steel tiles, in which holes were drilled for big windows, which are supposed to let in more light. The 
inside of the building is far more interesting, where the open space allows free arrangement of furniture 
and fixtures, fit for the given moment. Some of the equipment of the old slaughterhouse was retained, 
which at times lends the place a dark ambience. It is worth noting, that the oldest jazz festival in Iceland 
is held annually in the building, which is however intensively exploited throughout the year. Apart from 
the multi-function room, there is a café, a reading room, a play room, a small cinema and painting studio. 
When it comes to program of operation, therefore, it is easy to notice the reference to the Nordic House. 
In the sparsely populated region of Iceland, building such as this serves a very significant function, and 
is an escape from the daily grind, typical in this latitudes and unfriendly climate. Despite the fact that the 
architecture is not of the highest order, in terms of functionality the building is very well adjusted to its tasks 
and the needs of local community [4].

Buildings substantially more interesting when it comes to design were built in the north of Iceland, 
in the Norðurland Eystra. Community centres in Dalvik and Akureyri are buildings designed precisely 
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to host cultural events, although they differ in scale. The community centre in Dalvik [5] is a place of 
meetings of local community, a place of integration, exchange of thought and gives a chance to present their 
works. The building was constructed in 2007-2009. Inside, we will find a concert hall with an auditorium, 
which can host, if need be, exhibitions, a library, a café and thematic workshops, in which the locals can 
explore their interests. Thanks to such programme, the centre is vibrant with life throughout the year and 
day. In Akureyri, on the other hand, in the Hof Cultural and Conference Center (Illustration 5), the role 
of the city is highlighted, as the capital of the second most urbanized region on the island. The program 
is richer, reminding of a smaller Harpa, rather than the Nordic House. During the construction works in 
2007-2010, as a result of the crisis (which severely affected banking system on the island), there were 
financial difficulties. Despite this, the Danish Arkitema studio [6] interestingly dealed with the problem 
placed before it. A round building was erected on the ocean shore, which seems to levitate above the nearby 
marina. Elevation is cut in a way, which gives an impression that the onlooker always stands in front of the 
building, regardless of his actual position. The building is closed off with the port – church on the hill axis, 
but also creates a new axis with the airport located at the end of the fjord. The entrance hall runs through 
the middle of the building, and consequently it is possible to enter it from two sides. The interior is austere; 
concrete dominates the design, with occasional panels of light wood. On both sides of the hall (which 
serves the function of a roofed public space – an ingenious idea, bearing in mind that weather conditions 
in the region are often not satisfactory) there are 2 multi-function rooms. The bigger one can accommodate 
510 people, the smaller – 200 at a time. Next to the halls there are restaurants, bookshops, small conference 
rooms, exhibition areas, the headquarter of a local tourism society and the waiting room of the bus station. 
Both described buildings are finished with local stone. Their design is simple, there is no unnecessary 
detail. There are numerous large windows, and in Akureyri there is also a large skylight over the whole 
entrance hall. The buildings are great examples, which show that designing quarters of such institutions 
requires an earlier in-depth analysis, which allow the best possible programme that will fulfill the needs of 
particular communities and give the building suitable scale. 

3. Sports Architecture

Iceland, despite its small population, has achieved significant successes in sport. The most important 
so far is considered to be the silver medal in handball in the 2008 Beijing Olympic Games. Numerous 
footballers who play in the best leagues in Europe come from the country. It is therefore necessary to pose 
a question of how it is possible that such a small nation could bring up so many talented sportspeople. 
The key to success, it seems, is a significantly developed sports infrastructure. There are numerous sports 
centres, domes that cover sports fields, golf courses or open stadiums. The citizens have permanent access 
to them, and their number suggests that even the smallest settlements can use a sports complex that allows 
them to maintain an active lifestyle. 

There is a great example of a small town (in 2011 it had the population of 1010) in the Vesturland 
region, called Olafsvik. Design office Glama/Kim Arkitektar from Reykjavik designed in it a multi-
function sports hall with outside sports fields (Illustration 6). The simple shape of the building is covered 
with red concrete tiles and it has become an inherent part of the landscape. It is partly located on a hill, and 
consequently it does not weigh down on the settlement, although it is substantial in size. Inside there are: 
a large sports hall, cafes, a swimming pool, Jacuzzi with hot water (free in Iceland) and gyms. It is used both 
by the students of a nearby school and the local community. The possibility to use such a multi-functional 
complex is especially important in winter, when sunlight periods do not exceed 2 hours a day [7].

Another example of inexpensive, but equally functional solution of a sports hall is a complex of 
sports fields covered with a dome, located near the town of Hveragerði, which is famous for its cultivation 
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of exotic fruit, very uncommon in this latitude. It is possible thanks to the use of numerous hot springs. 
Thermal energy is very popular in heating of both private and public buildings, including sports architecture. 
The complex is covered with a dome, which renders it an inexpensive, but multi-functional design, which 
caters for the needs of local community. The covered space can be arranged in various ways, depending on 
current requirements.

The last example that I wish to mention, is the complex of sports clubs Rotor and Ármann [8]. 
Excellent cooperation of two sports clubs led to creation of a building, which fulfills the needs of both 
institutions at the same time. One club focuses on training of future gymnasts, and the other is responsible 
for the training of future footballers. In the sports hall, which was built with the financial means of both 
clubs, there is a gymnastics hall, a café, offices, technical base and locker rooms. The interestingly designed 
café allows to watch both the teenagers who practise gymnastics, and the ones who practise football. 
The minimalist body of the whole complex is cuboidal, covered with panels of grey metal sheeting. It 
is located near the national stadium in Reykjavik and complements its functions. Thanks to using such 
a solution a centre for sports and recreation was designed, with great public transport, numerous car parks 
and interesting offer for many inhabitants. The complex can be used throughout the week by large groups 
of visitors, which should be the goal while designing such investments, a fact that is, regrettably, often 
neglected in our country. 

Similarly as in Poland, many sports centres are connected with schools. They are places which 
integrate communities, allow creating bonds between particular members of society. Many of them are 
architecturally advanced and introduce interesting solutions. What differentiates sports halls in Iceland 
from the Polish ones is the easy access for the whole community. The number of golf courses is unusually 
high, as the sport is very popular among Icelanders. They can be seen in every part of the island, at the feet 
of glaciers, near fjords and in semi-private spaces between apartment houses. Undoubtedly, sport plays 
a very important role in the life of people in Iceland. 

4. Conclusions

Iceland, with its highly developed infrastructure – both in terms of sports and culture – should be an 
example for other countries, including Poland. In our country, community centers are being closed, while 
in Iceland those institutions are hugely popular. It is especially painful that in Poland it is often the small 
communities that lose those centers, and their access to various activities is very limited. It is, however, 
slightly different when it comes to sports. Thanks to programmes such as building the “orlik” pitches, more 
and more people can use leisure centers. In the article, I concentrated on small towns and settlements, 
as it is there that the infrastructure is most needed, and had it been sufficient, it would activate the local 
communities. The example of Iceland proves that the situation can be changed. Indisputably, financial 
means are necessary, but, as we can see, in many cases it is sufficient to follow the example of places such as 
Egilsstadir, where a new life was given to an existing building. Willingness to invest in such infrastructure 
seems to be of the biggest importance. In Poland, great amounts of money are put into construction of aqua 
parks, and not into community centers, which still evoke the associations with communism. A change in 
thought, which has shaped the current investments, can give a positive impulse to a return to wise creation 
of active society. 
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1. Wstęp

Islandia, kraj położony w pobliżu koła podbiegunowego, charakteryzuje się wyjątkowo niekorzyst-
nymi warunkami klimatycznymi. Szczególnie uciążliwe są długie okresy, w których praktycznie nie ma 
słońca. Nie mniej dokuczliwe są silne wiatry oraz częste intensywne opady. Cechą typową dla obszarów 
o ekstremalnie ciężkich warunkach życia jest niewielka liczba mieszkańców poszczególnych miejscowo-
ści. W trudnym klimacie konieczne jest pobudzanie lokalnych społeczności zarówno do działań na polu 
kultury, jak i do aktywności fizycznej, do ruchu. Islandczycy należą do bardzo aktywnych narodów. Przez 
wieki centrum, wokół którego organizowane było życie odizolowanych wspólnot, był budynek kościoła. 
W wielu miejscowościach świątynia funkcje te pełni do dziś. Z czasem, wraz ze słabnącą rolą Kościoła lu-
terańskiego na wyspie oraz coraz większymi wymaganiami co do uniwersalności obiektów, zaczęto szukać 
alternatywnych rozwiązań dla miejsc, które mogłyby odgrywać role wspólnych przestrzeni społecznych. 
Z powodu konieczności liczenia się z kosztami, podobnie jakw  w wielu innych europejskich krajach, mu-
siały to być obiekty maksymalnie wielofunkcyjne, zdolne zaspokoić liczne potrzeby wspólnot [1, s. 23–26].

Szczególnie dwa rodzaje obiektów cieszą się wyjątkowym powodzeniem: domy kultury oraz hale 
wielofunkcyjne. W ciągu ostatnich 20 lat wzniesiono wiele budynków mających wypełniać funkcje integra-
cyjne dla lokalnych społeczności. Budowle te powstawały zarówno w stolicy kraju, jak iw  w mniejszych 
ośrodkach. Tworzone były jako zupełnie nowe obiekty, ale też i jako przebudowy istniejących budynków, 
których funkcja ulegała przekształceniu. Łatwy dostęp do budynków tego rodzaju i możliwość uczestnic-
twa w proponowanych zajęciach sportowych i artystycznych przełożyły się bezpośrednio na liczbę zna-
nych w świecie Islandczyków, którzy osiągnęli sukces w różnych dziedzinach kultury, nauki czy sportu. 
Wystarczy wspomnieć licznych muzyków (Björk, Emilíana Torrini czy też Sigur Rós) lub sportowców 
(piłkarzy nożnych oraz ręcznych). Trzeba przy tym pamiętać, że cała wyspa – wielkości 1/4 powierzchni 
Polski – zamieszkana jest jedynie przez 325 tys. osób. W tym kontekście jeszcze bardziej imponuje liczba 
znanych w świecie Islandczyków. Efekt ten nie byłby możliwy do osiągnięcia bez stale, pomimo kryzysu, 
rozbudowywanej infrastruktury sportowej oraz kulturalnej. Wiele z zastosowanych tam rozwiązań można 
by przenieść bezpośrednio do Polski, aktywizując mieszkańców tych części kraju, które są szczególnie 
ubogie w taką infrastrukturę, podwyższając przy tym standard życia lokalnych wspólnot, wpływając pozy-
tywnie zarówno na świadomość kulturową, jak i aktywność fizyczną. Byłaby to też szansa na wzbogacenie 
krajobrazu często bardzo nieciekawych architektonicznie miejscowości o nowe, oryginalne budynki, co 
można zaobserwować w opisywanej w artykule Islandii. 

2. Architektura kultury 

Najważniejszym obiektem kultury na Islandii jest bez wątpienia centrum kongresowe Harpa wznie-
sione według projektu Henninga Larsena oraz biura Batteríið w Reykjaviku. Budynek odgrywa pierwszo-
rzędną rolę jako serce krajowej kultury. Uchodzi też za jedną z najbardziej ambitnych realizacji budynków 
kultury w ostatnich latach na świecie [2, s. 245–257]. Przed rokiem 2011, kiedy otwarto ten obiekt, jednym 
z ważniejszych miejsc, które dawały możliwość obcowania z kulturą wysoką, był Dom Nordycki (ilustra-
cja 1) wybudowany w 1968 r. według projektu Alvara Aalta. Budynek ten w swej skali i programie funkcjo-
nalnym idealnie wpisywał się w potrzeby ówczesnych mieszkańców stolicy. Jego wpływ na współczesną 
architekturę domów kultury, rozsianych po całej Islandii, jest bardzo wyraźny. Obiekt powstał w wyniku 
kooperacji państw nordyckich w ramach Rady Nordyckiej, która stara się pielęgnować wspólne wartości 
i kulturę. Później powstały podobne obiekty, m.in. na Wyspach Owczych. Ich program funkcjonalny zakła-
da wydzielenie sali widowiskowej, w której możliwe będzie organizowanie koncertów, odczytów czy też 
konferencji. Drugim ważnym punktem jest biblioteka, obecnie posiadająca blisko 30 tys. tytułów. Funkcje 
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te uzupełniają kawiarnia oraz zaplecze biurowe. Architekt dużą wagę przywiązuje też do wpisania obiektu 
w otoczenie, pragnie stworzyć symbol łączący naturę z ludźmi. Wprowadza bardzo wyraźny podział hory-
zontalny: na biały cokół jako odniesienie do licznych na Islandii lodowców oraz ciemnogranatowe piętro, 
którego kształt według jednych symbolizuje fale pobliskiego oceanu, według innych natomiast jest nawią-
zaniem do pasma górskiego stanowiącego tło dla stolicy Islandii.

Budynek ten, mimo upływu lat, dalej zaskakuje świeżością zastosowanych w nim rozwiązań. Warto 
wspomnieć, że podobnie jak w wielu innych obiektach autorstwa Aalta większość mebli, lamp oraz innych 
elementów wyposażenia wnętrza również została przez niego osobiście zaprojektowana [3]. Pomimo kon-
kurencji ze strony wspomnianej przeze mnie Harpy Dom Nordycki wciąż jest intensywnie wykorzystywa-
ny do organizacji różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych. W 2014 roku odbywały się w nim 
Dni Poezji Polskiej, w czasie których fragmenty poezji czytano zarówno po islandzku, jak i po polsku. 
Język polski jest językiem największej mniejszości na wyspie.    

W tym kontekście warto poruszyć także temat kościołów. Służą one miejscowej ludności nie tylko 
jako miejsca kultu, ale również przestrzeń dla sztuki. Bardzo ważnym ośrodkiem, w którym odbywa się 
jeden z ważniejszych festiwali muzyki klasycznej w kraju, jest katedra w Skálholt (ilustracja 2). Charak-
terystyczny kościół, będący współczesną interpretacją tradycyjnych kościołów luterańskich, powstał w la-
tach 60. XX w. na podstawie projektu architekta Hördura Bjarnasona. Prosta biała bryła budynku skrywa 
wnętrze o zaskakująco dobrej akustyce, którego jedynymi ozdobami są barwne witraże w oknach. To asce-
tyczne w swym wyrazie wnętrze sprawdza się znakomicie jako sala koncertowa, szczególnie w wypadku 
muzyki barokowej, która często odgrywana jest tu w nowych aranżacjach. Obiekt stanowi jedno z ważniej-
szych miejsc na kulturalnej mapie Islandii, co w połączeniu z jego bardzo ciekawą historią stanowi o jego 
wyjątkowości. 

Innym równie interesującym przykładem wykorzystania świątyni luterańskiej do celów rozrywko-
wych jest oryginalny niebieski kościół w Seyðisfjörður, w którym cyklicznie odbywają się koncerty lokal-
nych kapel. Kapel, których muzyka często sławi starodawnych mitologicznych bogów. W tym położonym 
na wschodzie Islandii mieście, jako jedynym posiadającym stałe morskie połączenie z Europą, budynek 
kościoła odgrywa jedną z kluczowych ról w integracji miejscowej społeczności. Stanowi miejsce spotkań 
mieszkańców miejscowości, która z racji swojego położenia na dnie fiordu bywa w niektórych porach roku 
dostępna tylko od strony oceanu. Najważniejsze koncerty odbywają się zwykle w środowe wieczory jako 
atrakcja dla pasażerów promu, który odpływa stąd do Europy w czwartkowy poranek. 

W pobliskiej stolicy wschodniej Islandii z brakiem wielofunkcyjnej przestrzeni dla kultury pora-
dzono sobie w zgoła inny sposób. Zdecydowano się na wykorzystanie starej rzeźni, która po prawie 50 la-
tach zaprzestała działalności. Władze Egilsstadir podjęły decyzję o przekształceniu jednego z najstarszych 
w mieście budynków na centrum kultury, w którym byłoby możliwe organizowanie koncertów, odczytów, 
wystaw czy też prowadzenie różnego rodzaju zajęć artystycznych. Projekt islandzkiego architekta Björna 
Kristleifssona został zrealizowany w przeciągu 3 lat, pomiędzy rokiem 2005 a 2008. W wyniku przebu-
dowy powstała wielofunkcyjna przestrzeń o powierzchni ponad 1500 m². Budynek, który zachował pier-
wotną bryłę, nie zachwyca architektonicznie (ilustracja 3). Centrum kultury otoczone jest z dwóch stron 
parkingiem przylegającym bezpośrednio do jego ścian. Wynika to z braku rozwiniętego transportu pu-
blicznego w tej części Islandii, co zmusza mieszkańców do korzystania z własnych samochodów. Budynek 
z zewnątrz obłożony jest w połowie stalowymi płytami, w których wybito otwory na sporych rozmiarów 
przeszklenia, mające doświetlić wnętrze.

Zdecydowanie ciekawsze jest wnętrze budynku, gdzie otwarta przestrzeń umożliwia dowolną aran-
żację i dostosowanie się do aktualnych potrzeb. Ciekawym zabiegiem jest też pozostawienie części wykoń-
czenia wnętrz pamiętających poprzednie przeznaczenie obiektu, co wprowadza miejscami nieco mroczny 
klimat. Z ciekawostek warto dodać, że co roku w czerwcu odbywa się tu najstarszy festiwal jazzowy na 
wyspie, jednak gmach wykorzystywany jest intensywnie przez cały rok. Poza salą wielofunkcyjną miesz-



30

czą się tu kawiarnia, czytelnia, miejsce gdzie mieszkańcy mogą zagrać w różnego rodzaju gry, małe kino 
oraz pracownia malarska. Programowo widzimy więc nawiązanie do Domu Nordyckiego. Na najrzadziej 
zamieszkanym obszarze Islandii obiekt taki jak ten pełni wyjątkowo ważną funkcję w aktywizacji lokalnej 
społeczności, stając się odskocznią od codziennych ciężkich zajęć typowych na tych szerokościach geo-
graficznych iw  w tak ciężkim klimacie. Mimo że architektura jest tu raczej na nie najwyższym poziomie, 
funkcjonalnie budynek jest bardzo dobrze dostosowany do stawianych przed nim zadań oraz potrzeb miej-
scowej ludności [4].   

O wiele ciekawsze architektonicznie obiekty powstały na północy Islandii, w rejonie    Norðurland Ey-
stra. Centra kultury w Dalviku i Akureyi to budowle zaprojektowane od początku jako przestrzeń dla sztuki. 
Różnią się między sobą skalą. Dom kultury w Dalviku [5] (ilustracja 4) to miejsce skierowane przede wszyst-
kim do miejscowej ludności, mające zapewnić jej miejsce integracji, wymiany myśli oraz dać możliwość 
przedstawienia tworzonych przez siebie dzieł. Obiekt powstał w latach 2007–2009. W jego wnętrzu znajdzie-
my zarówno salę koncertowo-audytoryjną, w razie potrzeby służącą do organizowania wystaw, jak i biblio-
tekę z kawiarnią oraz pracownie tematyczne, w których mieszkańcy mogą rozwijać swoje pasje. Dzięki tak 
skonstruowanemu programowi budynek ten tętni życiem o każdej porze roku i dnia. W Akureyi natomiast 
poprzez powstały tam Hof Cultural and Conference Center (ilustracja 5) chciano podkreślić rolę miasta jako 
stolicy drugiego największego obszaru zurbanizowanego na Islandii. Mamy tu do czynienia z o wiele bogat-
szym programem, bardziej przypominającym w swym rozmachu pomniejszoną Harpę niż Dom Nordycki.

Podczas budowy w latach 2007–2010 zmagano się z problemami finansowymi spowodowanymi 
kryzysem, który szczególnie brutalnie obszedł się z systemem bankowym na wyspie. Mimo to duńskie 
biuro Arkitema [6] świetnie poradziło sobie z postawionym przed nim problemem. Stworzono interesu-
jący okrągły budynek tuż nad brzegiem oceanu, który zdaje się lewitować nad pobliską mariną. Elewacja 
jest ponacinana w taki sposób, że użytkownik ma wrażenie ciągłego przebywania przed frontem budynku 
niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Obiekt domyka oś port–kościół na wzgórzu, ale też tworzy 
nową oś z portem lotniczym umiejscowionym na końcu fiordu. Przez środek budynku przebiega hall wej-
ściowy, umożliwiający wejście do centrum z dwóch stron. Wnętrze utrzymane jest w surowej stylistyce, 
dominuje beton architektoniczny miejscami złamany wstawkami z jasnego drewna. Po obu stronach hollu, 
pełniącego funkcję zadaszonej przestrzeni publicznej (co jest bardzo trafnym rozwiązaniem, zważywszy 
na częste w tym rejonie złe warunki atmosferyczne), mamy umiejscowione dwie sale wielofunkcyjne. 
Większa z nich jest w stanie pomieścić 510 osób, druga, mniejsza, może przyjąć jednorazowo 200 widzów. 
Obok sal znalazły się restauracje, księgarnie, małe salki konferencyjne, przestrzenie ekspozycyjne, siedziba 
regionalnego towarzystwa turystycznego oraz poczekalnia dworca autobusowego.

Oba opisane tu gmachy wykorzystują lokalny kamień jak element wykończenia bryły. Cechuje je 
prosta architektura pozbawiona zbędnych detali. Światło wprowadzane jest za pomocą sporych rozmiarów 
przeszkleń, w Akureyi wspomaganych dodatkowo przez olbrzymi świetlik nad całym holem wejściowym. 
Obiekty te są doskonałym przykładem pokazującym, że projektowanie siedzib tego typu instytucji wymaga 
wcześniejszych dokładnych analiz, pozwalających na optymalne dopasowanie programu do potrzeb po-
szczególnych społeczności i nadanie budynkowi odpowiedniej skali.         

3. Architektura sportowa 

Islandia, mimo niewielkiej liczby mieszkańców, odnosi znaczące sukcesy sportowe. Za największy 
poczytuje sobie zdobycie srebrnego medalu w piłce ręcznej na olimpiadzie w Pekinie w 2008 r. Z kraju 
tego pochodzi wielu piłkarzy grających w  najlepszych ligach Europy. Pojawia się pytanie, jak tak mały 
kraj zdołał wychować tylu wybitnych sportowców. Kluczem do sukcesu okazuje się świetnie rozbudowana 
infrastruktura sportowa. Jadąc przez Islandię, często napotyka się hale sportowe, balony przykrywające 
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boiska, pola golfowe czy też otwarte stadiony. Obiekty te są stale dostępne dla użytkowników, a ich liczba 
sprawia, że nawet najmniejsze osady mają w pobliżu obiekt umożliwiający prowadzenie przez mieszkań-
ców aktywnego trybu życia. 

Doskonałym przykładem jest mała miejscowość położona w rejonie Vesturland o nazwie Ólafsvík. 
Biuro architektoniczne Glama/Kim Arkitektar z Reykjaviku zaprojektowało w tej niewielkiej osadzie, za-
mieszkiwanej (w 2011 r.) przez 1010 mieszkańców, wielofunkcyjną halę sportową wraz z zewnętrznymi 
boiskami (ilustracja 6). Prosta bryła budynku, obłożona płytami betonowymi barwionymi na kolor czerwo-
ny, zaskakująco dobrze wpisuje się w krajobraz miasteczka. Wkomponowanie jego bryły we wzgórze, na 
którym częściowo jest położony, pozwoliło na unikniecie wrażenia przytłoczenia miejscowości przez ten 
górujący nad nim, niemałych rozmiarów obiekt. W środku umieszczono, poza halą z boiskami, kawiarnie, 
basen, jacuzzi z gorącą wodą, która na Islandii jest darmowa, oraz siłownie. Korzystają z nich zarówno 
uczniowie sąsiadującej szkoły, jak i wszyscy pozostali mieszkańcy. Możliwość użytkowania wielofunk-
cyjnego obiektu jest szczególnie ważna w okresach zimowych, gdy jasno na zewnątrz jest nie dłużej niż 
2 godziny [7]. 

Innym przykładem taniego, ale równie funkcjonalnego rozwiązania zastosowanego w wypad-
ku obiektu sportowego jest zespół boisk przykrytych balonem zlokalizowany w pobliżu miasteczka 
Hveragerði. Miasteczka, które zresztą słynie z dość nietypowej jak na tę szerokość geograficzną uprawy 
egzotycznych owoców. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu ciepła z bardzo liczny gorących źródeł. Ener-
gia termalna jest tu powszechnie użytkowana do ogrzewania zarówno domów prywatnych, jak i obiektów 
użyteczności publicznej, w tym architektury sportowej. Dzięki przykryciu boiska tak prostą strukturą jak 
balon także tu udało się wprowadzić niskim kosztem wielofunkcyjny obiekt sportowy, aktywizujący miej-
scową ludność. Przykryta przestrzeń daje się aranżować na wiele sposobów w zależności od aktualnych 
wymagań i potrzeb.

Ostatnim przykładem, na którym chciałbym się skupić, jest budynek klubów sportowych Þróttur 
and Ármann [8]. Doskonała współpraca dwóch klubów sportowych zaowocowała stworzeniem budynku 
spełniającego potrzeby obydwóch instytucji jednocześnie. Jeden z klubów koncentruje się na trenowaniu 
przyszłych gimnastyków, drugi odpowiada za szkolenie przyszłych piłkarzy nożnych. W hali sportowej, 
która została wzniesiona ze środków obu klubów, znalazło się miejsce na salę gimnastyczną, kawiarnię, 
biura, zaplecze techniczne oraz szatnie. Ciekawie zaprojektowana kawiarnia pozwala na oglądanie zarów-
no młodzieży ćwiczącej gimnastykę, jak i trenującej piłkę nożną. Cały kompleks zamknięty jest w minima-
listycznej prostopadłościennej bryle, pokrytej panelami z szarej blachy. Obiekt ten, usytuowany nieopodal 
stadionu narodowego w Reykjaviku, bardzo ciekawie uzupełnia jego funkcje. Dzięki takiemu zabiegowi 
stworzono centrum sportu i rekreacji świetnie skomunikowane z miastem, posiadające liczne parkingi oraz 
ciekawą ofertę dla wielu mieszkańców. Pozwoliło to również na użytkowanie obiektów przez cały tydzień 
przez szerokie grupy użytkowników, co powinno być jednym z głównych celów przy planowaniu tego typu 
inwestycji, o czym, niestety, często zapomina się w naszym kraju.     

Podobnie jak w Polsce wiele obiektów sportowych połączonych jest z placówkami oświaty. Stano-
wią one punkty integrujące dane społeczności, pozwalają na budowanie więzi pomiędzy członkami społe-
czeństwa. Wiele z nich prezentuje bardzo wysoki poziom architektoniczny, wprowadzając ciekawe rozwią-
zania. Tym, co odróżnia obiekty sportowe na Islandii od tych, które powstają w naszym kraju, jest łatwy 
dostęp do nich, zapewniony każdemu mieszkańcowi. Czymś niespotykanym nigdzie indziej w Europie jest 
liczba pól golfowych – golf to sport bardzo popularny wśród Islandczyków. Pola do golfa można spotkać 
w prawie każdym zakątku Islandii, od stóp lodowców, poprzez fiordy, aż po przestrzenie półprywatne mię-
dzy blokami. Sport odgrywa niewątpliwie bardzo ważną rolę w życiu tego wyspiarskiego narodu.         
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4. Podsumowanie 

Islandia wraz ze swoją rozbudowaną infrastrukturą zarówno obiektów kultury, jak i bazy sportowej 
powinna stanowić wzór dla innych krajów, w tym dla Polski. Podczas gdy w naszym kraju zamyka się 
domy kultury, tam możemy zaobserwować, że instytucje takie cieszą się dużym powodzeniem. Szczególnie 
bolesne u nas jest to, że likwidacje obiektów dotyczą najczęściej małych społeczności, które w Polsce bo-
rykają się z wykluczeniem spowodowanym brakiem dostępu do wielu rodzajów aktywności. Trochę lepiej 
sytuacja wygląda z dostępem do infrastruktury sportowej. Dzięki programom, takim jak budowa boisk 
„orlik”, coraz więcej osób może korzystać z obiektów rekreacyjnych. W swoim artykule skoncentrowałem 
się na małych miastach i osadach, gdyż obecnie to tam są największe braki w infrastrukturze, która – gdy-
by była wystarczająca – mogłaby aktywizować wspólnoty tam mieszkające. Przykład Islandii dowodzi, 
że jest to jak najbardziej możliwe. Niewątpliwie wiąże się to z nakładami finansowymi, ale jak możemy 
zauważyć, w wielu wypadkach wystarczy skorzystać z rozwiązań podobnych do tych w Egilsstadir, gdzie 
dano drugie życie budynkowi już istniejącemu. Najważniejsza wydaje się tu chęć do inwestowania w tego 
typu infrastrukturę. W Polsce gigantyczne dofinansowania o wiele chętniej przeznacza się na kolejny park 
wodny niż na dom kultury, który w naszym kraju wciąż kojarzy się z czasami komunizmu. Zmiana tego 
sposobu myślenia, decydującego o kierunkach aktualnych inwestycji, może dać pozytywny impuls do po-
wrotu do mądrego kreowania aktywnego społeczeństwa.      
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Ill. 1. The Nordic House in Reykjavik 
(photo by author)

Il. 1. Dom Nordycki w Reykjaviku 
(fot. autor)

Ill. 2. Church in Skálholt  
(photo by author)

Il. 2. Kościół w Skálholt (fot. autor)

Ill. 3. The Sláturhúsið Culture Center 
in Egilsstadir (photo by author)

Il. 3. Centrum kultury Sláturhúsið 
w Egilsstadir (fot. autor)
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Ill. 5. Hof Cultural and Conference 
Center in Akureyi (photo by author)

Il. 5. Centrum konferencyjne i kultu-
ralne HOF w Akureyi (fot. autor)

Ill. 6. Sport Center in Ólafsvík  
(photo by author)

Il. 6. Hala sportowa w Ólafsvíku  
(fot. autor)

Ill. 4. Berg Culture Center in Dalvik  
(photo by author)

Il. 4. Centrum kultury Berg w Dalviku 
(fot. autor)
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Tuscany is a place where there is an immense conglomeration of architectural and urban spatial 
structures, but also natural landscape ones, which coexist in harmony. The former, which have the highest 
cultural value, form today functionally, spatially and compositionally restricted cities or centres of historic 
towns, guarded by national or international decrees. Their spatial structure are not subject to further 
territorial development, they are finished, filled with buildings and public functions, be it open or closed. 
Today they function in almost exactly the same manner as centuries ago: densely built-up residential areas, 
pedestrian traffic, services enclosed within private houses. They function as bedrooms and workplaces for 
their inhabitants. Buildings which are outstanding in terms of architecture and function were often used 
as seats of governing bodies, secular and clerical, as even today, although in a limited capacity, because 
spiritual authorities had the necessity to give them up to the public. Together with historic buildings, public 
spaces strongly connected with them – today bursting at the seams because of great cognitive interest of 
modern society. 

Such state will probably not cease to exist and the pressure to satiate modern needs in such places 
is tremendous. Service of intensive tourist traffic, with its needs and requirements is one of the aspects of 
unavoidable adaptation of restricted historic structures. The second aspect, equally important is the increasing 
value of real estate within the structures and in their immediate proximity, which triggers the pressure of 
development in the neighbourhood because of the lack of rigorous restrictions, both administrative and 
cultural. The value of the remaining unused and developed plots in this place increases automatically, 
together with the increase in the global economic situation. This is a field of interest for developers, town 
councils, but also a challenge for architects. 

In such situations, the architect is interested mainly in the quality of spatial and architectural 
solutions implemented in the direct or indirect vicinity of the most valuable town complexes. This aspect 
of architect’s work will be further looked upon on the example of a few smaller Tuscan towns, regarded 
as the most valuable in the region, such as San Gimignano, Volterra or Colle di Val D’Elsa. The towns, 
with a fixed population of ca. 20,000 are of middle size when Italy is considered. Their extraordinary 
location within the local landscape forms compositions of rare beauty, but at the same time renders any 
new investments in their immediate vicinity. They are usually implemented with the respect of unwritten 
rules, but also the awareness of existing cultural and landscape conditions. The rules are respected if there 
is a lack of accumulated cultural values, and landscape is the only present value, such as the small town of 
Bargino near Florence, where we can find modern architecture, connected with cultivation and culture of 
the chianti wine. 

When it comes to history and landscape, Tuscany presents itself as a land slightly different from other 
Italian regions with a retained culture and identity. Country with predominance of specialized agriculture, 
full of vineyards and olive groves, and consequently – wine and olive oil, without which the Tuscans cannot 
imagine their family and social life. It can be said that the towns were indeed created for the enjoyment of 
life – organisms that function exceptionally well, both in social and spatial sense, especially the smaller 
ones, which retain the human scale. Their basic, original function was protection from outside, sometimes 
even neighboring aggressor. However, the dominant agricultural professions extensively contributed, as 
it seems, to formation of the ability of people to cooperate in broader fields, among others, cooperation 
between particular city-states. “In towns, le contrande or neighbourhoods trigger local patriotism and 
civic pride  through diverse traditions and celebrations – this reinforces the feeling of membership in 
a community” [6, p. 16]. And the places are self-reliant organisms with city-state systems. Their lineage 
can be probably traced back to local governing bodies of the mediaeval times, which shaped the friendly 
nature of local denizens, who are condemned to cooperation and tolerance behind the closed city walls. 
Consequently, certain attitudes were shaped, which had nothing in common with the aggressive Romans, 
who colonized the lands of the modern Tuscany. There are more mementos, however, of ancient Etruscans, 
excavated and accumulated in modern times in the world’s biggest collection of Etruscan sculpture, in 
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Museo Etrusco Guarnacci in Volterra. Indigenous inhabitants of this land were able to respect the distant 
ancient culture, drawing on what might be useful for them. An example is an ancient Roman theatre from 1st 
century B.C., which lies outside the city walls of Volterra and can be regarded as one of the best preserved 
in Italy. There is so much left from the original remains, that a full reconstruction of the theatre is possible 
and thus reminds us of the ancient culture which was present on this land. 

Many of those positive features of local communities remains until today in their public life. It 
translates into decisions of councils in many fields, especially where citizens take part in decision-making, 
which in turn affect planning decisions and investments in Tuscan towns, where controversies can arise 
concerning commercial  and large size buildings, including residential, and cultural ones. Apart from 
particular local conditions, which were not made completely clear to me during my academic trip, the 
problem that interests me, in terms of my profession, is the quality of spatial and architectural solutions 
proposed in those towns. 

Let us consider the example of the multi-functional complex of commercial building development 
of the quarter located near the historic city gate of San Gimigiano Porta San Giovanni. New complex of 
residential and commercial buildings with a vast courtyard, partly open towards Piazza Martir Montemaggio, 
is located between Via Baccanale and Via Vecchia, which run along the natural protuberances of land. It 
does not prevent from maintaining a uniform height of buildings and character of architecture while the 
complex has diverse purposes – residential (of high standard) and the Coop supermarket (Coop Centro 
Italie Supermercato S. Gimigiano), which is a joint undertaking of many local shareholders. The board of 
the joint investment appoints an architecture company to implement the investment. Local colour of the 
architecture of the complex is the requirement of the governing bodies, but also the board of Coop. It is 
expressed, among others, through using ceramic brick of a certain hue in buildings’ elevations. Through 
shaping and lack of architectural detail in windows and finials it directly alludes to nearby mediaeval 
town and its building development. The characteristic of works of architecture of the previous period was 
and is the dominance of only the most essential functional elements – walls, finials, windows, also the 
implemented architectural sculpture. This language of architecture was repeated in modern times. Built into 
residential housing development, a supermarket does not “shout”, does not strike with its global commerce, 
because it does not possess an individual architectural definition, there is just a ground floor, which it 
occupies, together with the residential part, neighbouring a public car park, in the same manner as for 
smaller shops along the adhering traffic routes. This small quarter of residential housing with a courtyard 
partly open onto the buildings of the mediaeval city superbly utilizes the considerable visible difference in 
the natural landform features. It hides cubic capacity of the establishment, on whose roof there is public 
space – the surface of courtyard of residential housing complex (Illustrations 1, 2).

Modern architectural interference in a historic centre of a town on a similar scale is visible in the Town 
Museum in Volterra. Indisputably it fills the empty slot left after building development, and currently serves 
a different function than the neighbouring buildings. The modern architectural articulation is important, as 
well as the building material of the elevation. Ceramic brick is dominant, with a distinct hue of brown – it 
is the only material of elevation surfaces, as it is in nearby houses, however with a contemporary, slightly 
post-modern architectural theme and detail, a little sophisticated and artificial, but with simple geometry. 
The building is still under construction and the upper elevation is not completely shaped, but even now it 
has already discreetly inscribed itself into the existing building development of the town. (Illustrations 3, 4)

Colle Fabrichina presents an architectural intervention on a larger scale. It is a complex of 
buildings erected on the plot of a former industrial development. It was designed by Jean Nouvel and 
is located in a small town of Colle di Val D’Elsa in the heart of Tuscany. The program of investment 
promotes revitalization of the central structure of the city with the participation of inhabitants, 
entrepreneurs and public and private institutions. Colle Spa promotes the complex intervention, a joint 
venture with the majority of public capital controlled by the local government, with the participation 
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of an interdisciplinary research group, whose task is to perform a territorial analysis of development of 
cities, draw up marketing strategies, take care of communication, monitoring, administration and legal 
representation, as well as public promotion and participation of inhabitants [10]. The project called Colle 
Factory occupies the space of ca. 30 hectares (which encompass the historic centre Colle Alta and the 
town centre Colle Bassa) and consists of an integrated set of public and private interventions, whose 
aim is to restore and reinforce the existing architectural and urban structures, and to resume trading and 
services in the area. Physical regeneration of town structures is based on the determining function of the 
town square, designed by Jean Nouvel. It concentrates on the multi-functional structure of Fabbrichina 
Piazza Arnolfo and connection of the old Colle Alta with the new Colle Bassa. The intention behind the 
project is that during a lengthy process of implementation of revitalization, the new centre will activate 
(attivita) in a natural way according to a theoretical model of activation, brought to existence during 
design works, and called Colgirandola1.

Because of the lengthy economic crisis in the world and in Italy, the program is still in an early 
phase. Until September 2014 it was possible to begin works on the complex of residential housing of a high 
standard, located in the immediate neighbourhood of Colle Bassa. The whole urban layout and the new 
town square still remain at the stage of acquisition of capital shareholders (Illustrations 5-7).

The central building of the complex is a very interesting one in terms of space and architecture – 
a library with a media library. If we take into consideration only solutions of its design, it must be surmised 
that a building with dominant size was very interestingly inscribed into the space of the whole layout. 
Cubic capacity of the whole building is restricted to one floor only, which renders it similar in scale to other 
architectural designs in the area. The fundamental cubic capacity of the building is raised and supported 
by one functional element, which hosts the entrance hall and staircase. It also creates a vast roof of the 
courtyard, which shelters the inhabitants from the Tuscan sun. We are reminded of the history of the place 
only by the “repeated” factory chimney, which in reality hosts a lift for the disabled. It ostentatiously 
cuts through the ceramic structure of the vast roof, in which various functions of the library and its media 
resources are arranged. 

One of many charming project themes in the context of existing spatial structures in Tuscany are the 
quarters of modern wineries, buildings connected with the production, consumption and culture of wine. For 
25 years there has existed a construction boom for originally designed vineyards and enotourism is in full 
bloom, it encourages to immerse oneself in the wine culture in special places, usually not connected with 
the context of urbanized city structures, but rater with natural landscape. Owners of vineyards commission 
designs to great architects, such as Frank O’Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid, Richard Rogers, Pierre de 
Meuron, Renzo Piano and Jacques Herzog.

Marchesi Antinori in Bargino near Florence is an unique specimen in this group. It was designed 
by less widely known architects from Geneva, who worked with the author of the concept of the building, 
the architect Marco Casamonti. It is a multi-functional commercial building, which connects vast storages 
of wine in underground cellars with the promotion of chianti wine, luxurious wine shops, clothes shops, 
restaurant, museum of the Antinori wine clan, offices and underground car parks. The very long building is 
discreetly located in the natural formation of a hill in central Tuscany, barely visible from the highway, it 
does not expose its scale with premeditation, as it has great respect for the local landscape. It is an example 
of contextual architecture in the full sense of the word. Smooth lines of horizontal articulation of the 
building without any vertical support give the impression of a light, anthropomorphic structure, integrated 
with the local landscape since the dawn of time. The feeling is intensified by the shaping of the vaults that 
stretch over the building on the level of the surrounding vineyards. On closer inspection, the whole road, 

1  The model was conceived of in 2006. It is a new method of organizing business activity, handicraft and services, 
capable of stimulating visits, shopping and use of space, both for the people who live in the city and the visitors. 
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service and commercial traffic enters the underground level with additional daylight through open, circular 
windows on the level of plantations (Illustrations 8, 9).

In architectural and urban solutions discussed in this article, spatial structure of the natural 
undulating Tuscan landscape was treated as valuable cultural structure. And in itself it probably functions 
in consciousness of normal people, inhabitants of the region, but also the people who take part in the 
investments of different kinds. Both those and other architectural solutions which I have encountered prove 
this point. The inspection of those solutions gives an impression that in the mentality of Tuscans it does not 
matter whether the redevelopment is connected with the existing urban structure or natural landscape. It is 
the same cultural landscape, with human interference or without it, but equally subject to preservation and 
subtle transformations.

Mario Botta, a Swiss architect born in Mendrisio advocated the brutal view that “Architecture is a 
violation of landscape; it cannot be simply integrated, it must create a new balance”. In this spirit, he designed 
his buildings. The abovementioned works of architecture  and urban and architectural project, superbly 
convey this view. It was uttered many years ago, but has had an increasing number of advocates in the world 
of modern architecture, reminding of the necessity of people to guard this environment, from which they are 
inseparable. There is a natural, local landscape and within it – architecture, which is never on its own!

Toskania jest miejscem szczególnego nagromadzenia struktur przestrzennych architektoniczno-
-urbanistycznych, jak i naturalnych krajobrazowych, wyjątkowo harmonijnie koegzystujących ze sobą. 
Te pierwsze, o największych wartościach kulturowych, tworzą dziś przeważnie zamknięte pod wzglę-
dem funkcjonalno-przestrzennym i kompozycyjnym miasta lub centra miast historycznych chronionych 
dekretami krajowymi lub międzynarodowymi. Ich struktury przestrzenne nie podlegają już dalszemu 
rozwojowi terytorialnemu, są skończone, wypełnione obiektami i funkcjami publicznymi, otwartymi 
i zamkniętymi. Dzisiaj funkcjonują niemal w ten sam sposób jak przed wiekami – dominują zabudowa 
zwarta, ruch pieszy, wbudowane usługi w obiekty mieszkalne. Wykorzystywane są jako sypialnie i miej-
sca pracy dla stałych mieszkańców. Obiekty wyjątkowe pod względem architektury i funkcji najczęściej 
związane są ze sprawowaną władzą świecką i duchową (choć w ograniczonym zakresie, bowiem władza 
duchowa z konieczności oddała je w posiadanie publiczne). Historycznym budowlom towarzyszą silnie 
z nimi związane przestrzenie publiczne, dziś pękające w szwach ze względu na ogromne zainteresowanie 
poznawcze współczesnego człowieka. 

Taki stan będzie trwał prawdopodobnie w nieskończoność, a presja na zaspokojenie współczesnych 
potrzeb w tych miejscach jest ogromna. Obsługa intensywnego ruchu turystycznego ze swoimi wymaga-
niami to jeden aspekt nieuniknionej adaptacji zamkniętych struktur historycznych. Drugim, równie waż-
nym, jest rosnąca wartość nieruchomości w samych strukturach, ale także w ich najbliższym otoczeniu, 
powodująca presję sąsiedzkiego rozwoju ze względu na brak tak ścisłych ograniczeń, zarówno administra-
cyjnych, jak i kulturowych. Wartość wolnych jeszcze i zabudowanych już lokalizacji rośnie tu w sposób 
automatyczny wraz ze wzrostem ogólnej koniunktury. To pole do działania dla developerów, władz gmin-
nych, ale także wyzwanie dla architektów. 

W takich sytuacjach architekta interesuje przede wszystkim jakość rozwiązań przestrzennych i ar-
chitektonicznych realizowanych w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie najcenniejszych zespołów 
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miejskich. Ten aspekt jego pracy prześledzimy na przykładzie kilku mniejszych miast włoskich w rejonie 
Toskanii, uznanych jednak za najcenniejsze w tym rejonie Włoch, jak San Gimignano, Volterra czy Colle 
di Val D’Elsa. Miasta te, o stałej liczbie ludności w granicach dwudziestu tysięcy mieszkańców, są miej-
scowościami średniej wielkości we Włoszech. Ich wyjątkowe położenie w lokalnym krajobrazie tworzy 
kompozycje o niebywałym uroku, ale też tworzy trudne uwarunkowania dla nowych inwestycji kubatu-
rowych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Są one realizowane przeważnie z poszanowaniem niepisanych 
reguł, a także ze świadomością istniejących realiów kulturowych i krajobrazowych. Przestrzega się ich 
nawet przy braku nagromadzonych wartości kulturowych, a jedynie dla samego rodzimego krajobrazu, 
jak np. w niewielkiej miejscowości Bargino w rejonie Florencji, gdzie powstała nowoczesna architektura 
związana z uprawą i kulturą picia wina chianti.

Toskania jawi się jako kraina nieco odmienna pod względem historycznym i krajobrazowym od in-
nych włoskich regionów o utrwalonej kulturze i tożsamości. Kraina z przewagą wyspecjalizowanego rolnic-
twa, region pełen plantacji winorośli i gajów oliwnych, a więc wina i oliwy, bez których Toskańczycy nie 
wyobrażają sobie życia rodzinnego i publicznego. Można powiedzieć, że miasta rzeczywiście tworzono tu dla 
przyjemności ludzi – są to organizmy funkcjonujące wyjątkowo dobrze zarówno pod względem społecznym, 
jak i przestrzennym, zwłaszcza te mniejsze i małe zachowujące skalę człowieka. Ich podstawową pierwotną 
funkcją była obrona przed zewnętrznym, czasem nawet sąsiedzkim agresorem. Jednak dominujące tu profesje 
rolnicze przyczyniły się wydatnie, jak się wydaje, do wykształcenia umiejętności współpracy ludzi na szer-
szych polach, w tym współdziałania między poszczególnymi miastami-państwami. „W miastach le contrade, 
czyli sąsiedztwa, poprzez różnorakie tradycje oraz uroczystości wyzwalają w ludziach lokalny patriotyzm 
i dumę obywatelską, która jeszcze mocniej wzmacnia poczucie przynależności do grupy i miejsca” [6, s. 16]. 
A miejsca te to samowystarczalne organizmy o ustroju miasta-państwa. Swój rodowód wywodzą zapewne 
z ustroju gmin miejskich okresu średniowiecza, który ukształtował przyjazne usposobienie zamieszkujących 
tu ludzi, skazanych na współpracę i tolerancję w granicach zamkniętych murów miejskich. W konsekwencji 
zostały wypracowane postawy obywatelskie, które nie miały wiele wspólnego z agresywną nacją Rzymian,  
kolonizujących także tereny Toskanii. Więcej tu jest pamiątek po wcześniej tu przebywających starożytnych 
Etruskach, wydobytych i zgromadzonych obecnie w największej na świecie (a jednocześnie we Włoszech) 
kolekcji kamiennej rzeźby etruskiej w Museo Etrusco Guarnacci w Volterze. Rdzenni mieszkańcy tych ziem 
potrafili uszanować także  odległą, antyczną kulturę, czerpiąc z niej to, co dla nich najbardziej przydatne. 
Przykładem jest starożytny rzymski teatr z I w. p.n.e., położony wprawdzie za murami pierwotnego miasta 
Volterra, który wszakże może być uważany za jeden z lepiej zachowanych we Włoszech. Z jego oryginalnych 
szczątków zachowało się tak wiele, że możliwa jest pełna rekonstrukcja wyglądu teatru, przypominająca 
o istniejącej tutaj antycznej kulturze i dająca pewne wyobrażenie o przeszłości tych ziem.

Wiele z tych pozytywnych cech lokalnych społeczności pozostało do dziś w ich życiu publicznym. 
Przekłada się to także na decyzje władz gminnych w wielu dziedzinach, zwłaszcza tych, w których miesz-
kańcy uczestniczą w procedurach decyzyjnych, które mają z kolei wpływ na decyzje planistyczne i inwe-
stycyjne w miastach toskańskich, gdzie kontrowersje mogą dotyczyć zwłaszcza obiektów komercyjnych 
i wielkogabarytowych, w tym mieszkaniowych, handlowych i kulturalnych. Oprócz szczególnych uwarun-
kowań lokalnych, których nie poznałem do końca w trakcie studialnego pobytu, interesujący mnie problem 
(z punktu widzenia mojej profesji) tkwi po prostu w jakości rozwiązań przestrzennych i architektonicznych 
proponowanych dla tych miejscowości.

Przykładem niech będzie zespół wielofunkcyjnej zabudowy komercyjnej kwartału zlokalizowanego 
w pobliżu zabytkowej głównej bramy miasta San Gimignano – Porta San Giovanni. Nowy zespół zabudo-
wy usługowo-mieszkalnej z obszernym dziedzińcem, częściowo otwartym do Piazza Martir Montemaggio, 
znajduje się między ulicami Via Baccanale i Via Vecchia, biegnącymi w naturalnych pochyłościach terenu. 
Nie przeszkadza to utrzymać jednolitej wysokości zabudowy i charakteru architektury przy odmiennych spo-
sobach użytkowania zespołu – mieszkalnej o wysokim raczej standardzie i supermarketu Coop (Coop Centro 
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Italie Supermercato S. Gimignano), czyli wspólnego przedsięwzięcia merkantylnego wielu lokalnych udzia-
łowców. To zarząd tego wspólnego przedsięwzięcia powołuje spółkę architektoniczną do wdrożenia inwesty-
cji. Lokalny koloryt architektury tego zespołu jest wymogiem władz gminy, ale także zarządu spółki Coop. 
Wyrażony jest m.in. poprzez zastosowanie pełnej cegły ceramicznej w odpowiednim odcieniu w elewacjach 
budynków. Przez ukształtowanie i brak detalu architektonicznego otworów i zwieńczeń nawiązuje bezpośred-
nio do nieodległych zabudowań średniowiecznego miasta. Wyróżnikiem obiektów architektury minionego 
okresu była i jest dominacja jedynie niezbędnych elementów funkcjonalnych – ścian, zwieńczeń otworów, 
także zastosowanej rzeźby architektonicznej. Ten język architektury powtórzono współcześnie. Wtopiony 
w zabudowę mieszkalną, apartamentową supermarket „nie krzyczy”, nie razi swoją globalną komercyjnością, 
bowiem nie ma dla niego odrębnej definicji architektonicznej, a jedynie „zarezerwowany” parter w części za-
budowy mieszkalnej sąsiadującej z parkingiem publicznym, tak jak dla mniejszych lokali usługowych wzdłuż 
przyległych ciągów komunikacyjnych. Ten niewielki kwartał zabudowy mieszkalnej z dziedzińcem częścio-
wo otwartym na zabudowę średniowiecznego miasta wspaniale wykorzystuje wydatną różnicę w ukształto-
waniu naturalnego terenu. To w niej skrywa kubaturę i sporą powierzchnię supermarketu, na dachu którego 
jest przestrzeń publiczna – powierzchnia dziedzińca blokowej zabudowy mieszkaniowej (ilustracje 1 i 2).

Inną współczesną interwencją architektoniczną w ścisłym centrum historycznym miastao  o podobnej 
skali jest budynek Muzeum Miejskiego w Volterze. Wypełnia niewątpliwie puste miejsce po zabudowie miej-
skiej, obecnie o odmiennej funkcji niż budynki sąsiednie. Istotne są współczesna architektoniczna artykulacja 
i materiał budowlany elewacji budynku. Dominuje pełna cegła ceramiczna o odpowiednim odcieniu brązu 
jako jedyny materiał płaszczyzn elewacyjnych, tak jak w sąsiednich domach, jednak o współczesnych, raczej 
postmodernistycznych wątkach architektonicznych i takimże detalu, nieco wyrafinowanym i sztucznym, ale 
o prostej geometrii. Budynek jest jeszcze w budowie i brakuje mu ostatecznie ukształtowanej szczytowej 
elewacji, ale już teraz wpisany jest dyskretnie w istniejącą zabudowę miasta (ilustracje 3 i 4).

Interwencję urbanistyczną o większej skali prezentuje Colle Fabrichina – zespół komercyjnej za-
budowy w miejscu dawnej przemysłowej, którą zaprojektował w 2004 r. francuski architekt Jean Nouvel. 
Zlokalizowany jest w niewielkiej miejscowości w samym sercu Toskanii – Colle di Val D’Elsa. Program 
inwestycji promuje rewitalizację centralnej struktury miejskiej z udziałem mieszkańców miejscowości, 
przedsiębiorców, instytucji publicznych i prywatnych. Promotorem kompleksowej interwencji jest Col-
le Promocja Spa, joint venture z przewagą kapitału publicznego kontrolowanego przez gminę Colle di 
Val d’Elsa, z udziałem interdyscyplinarnej grupy roboczej, która zajmuje się analizą terytorialną rozwoju 
miast, planowaniem marketingowym, komunikacji, monitorowania, kwestii administracyjnych i prawnych 
oraz promocji publicznej i udziału mieszkańców [10]. Projekt o nazwie Fabryka Colle zajmuje powierzch-
nię około 30 ha, która obejmuje zabytkowe centrum oraz miejskie centrum Colle Bassa, i składa się z zin-
tegrowanego zestawu interwencji publicznych i prywatnych, mających na celu przywrócenie i umocnienie 
istniejących struktur architektoniczno-urbanistycznych i wznowienie działalności handlowej oraz usługo-
wej na tym terenie. Regeneracja fizyczna struktur miejskich oparta jest na determinującej funkcji placu 
miejskiego zaprojektowanego przez Jeana Nouvela. Koncentruje się na wielofunkcyjnej strukturze Fabbri-
china Piazza Arnolfo i powiązaniu starego Colle Alta z nowym Colle Bassa. Projekt zakłada, że podczas 
dłuższego procesu realizacji rewitalizacji nowe centrum uaktywni się (attvità) w sposób naturalny według 
teoretycznego modelu aktywizacji zrodzonego w trakcie prac projektowych, nazwanego Colgirandola2. 

Ze względu na przedłużający się kryzys gospodarczy w świecie, także we Włoszech, program jest 
we wstępnej fazie realizacji. Do września 2014 r. zdołano jedynie rozpocząć realizację zespołu zabudowy 
mieszkaniowej o wysokim standardzie, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Colle Bassa. Całe 

2 Model ten zrodził się w 2006 r. Jest to nowy sposób organizowania działalności gospodarczej, rzemiosła i usług, 
zdolny do stymulowania wizyt, zakupów i wykorzystanie przestrzeni, zarówno dla tych, którzy mieszkają w mieście, 
i dla tych, którzy są w nim tylko przejazdem.
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założenie urbanistyczne, jak i nowy plac miejski pozostają nadal na etapie akwizycji udziałowców kapita-
łowych (ilustracje 5–7). 

Bardzo interesujący pod względem przestrzennym i architektonicznym wydaje się centralny bu-
dynek nowego centrum – Biblioteka-Mediateka. Oceniając jedynie jego rozwiązania projektowe, trzeba 
stwierdzić, że obiekt o dominujących gabarytach został bardzo pomysłowo wpisany w przestrzeń całego 
założenia. Kubatura dużego budynku jest „parterowa”, co odpowiada skali sąsiednich obiektów architek-
tonicznej zabudowy. Jego zasadnicza kubatura podniesiona jest bowiem i wsparta na jednym elemencie 
funkcjonalnym mieszczącym hall wejściowy i klatkę schodową. Tworzy ona jednocześnie obszerne zada-
szenie placu wejściowego, chroniącego mieszkańców przed toskańskim słońcem. O historii tego miejsca 
przypomina wyłącznie „powtórzony” komin fabryczny mieszczący w rzeczywistości windę dla osób nie-
pełnosprawnych, przebijający ostentacyjnie ceramiczną strukturę obszernego zadaszenia obiektu, w któ-
rym rozmieszczone są poszczególne funkcje biblioteki-mediateki.

Jednymi z wielu wdzięcznych tematów projektowych w kontekście istniejących struktur przestrzen-
nych Toskanii okazały się siedziby nowoczesnych winiarni, obiektów związanych z produkcją, konsump-
cją i kulturą wina. Od ćwierćwiecza trwa budowlany boom na oryginalnie zaprojektowane winnice i kwit-
nie z tym związana enoturystyka, zachęcająca do obcowania z kulturą wina w wyjątkowych miejscach, 
przeważnie niezwiązanych z kontekstem zurbanizowanych struktur miejskich, a raczej z naturalnym krajo-
brazem. Właściciele winnic powierzają projektowanie obiektów architektury i obiektów z nimi związanych 
największym architektonicznym sławom. Autorami nowoczesnych winiarni w Europie byli do tej pory: 
Frank O’Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid, Richard Rogers, Pierre de Meuron, Renzo Piano i Jacques 
Herzog.

Niepowtarzalna pod każdym względem jest winnica Marchesi Antinori w Bargino nieopodal 
Florencji, zaprojektowana przez mniej znanych architektów z Genewy pracujących z autorem koncepcji 
obiektu, architektem Markiem Casamontim. Jest to obiekt wielofunkcyjny o komercyjnym charakterze, łą-
czącym obszerne składy wina w potężnych podziemnych piwnicach z promocją wina klasy chianti, luksu-
sowymi sklepami winiarskimi, ale też odzieżowymi, restauracją, muzeum klanu winiarskiego Antinorich, 
biurami i parkingami podziemnymi. Bardzo długi budynek dyskretnie zagłębiony w naturalnym terenie 
wzgórza w środkowej Toskanii, ledwie widoczny z drogi ekspresowej, nie eksponuje swojej skali z preme-
dytacją, prezentując wielki szacunek dla rodzimego krajobrazu. Jest przykładem kontekstualnej architektu-
ry w pełnym tego słowa znaczeniu. Płynne linie artykulacji horyzontalnej budynku bez podpór pionowych 
sprawiają wrażenie lekkiej antropomorficznej struktury zrośniętej z rodzimym terenem od zawsze. Wraże-
nie to potęguje ukształtowanie zamykających budynek stropów na poziomie otaczających obiekt plantacji 
winnic. Przy bliższym oglądzie okazuje się, że cały ruch kołowy, obsługowy, jak i komercyjny schodzi 
w podziemną kondygnację doświetloną światłem dziennym otwartymi kolistymi otworami od poziomu 
upraw plantacji (ilustracje 8 i 9).

W przywołanych tu rozwiązaniach architektonicznych i urbanistycznych struktura przestrzenna na-
turalnego, toskańskiego, pofalowanego krajobrazu została potraktowana jako bardzo wartościowa struktura 
kulturowa. I jako taka najprawdopodobniej funkcjonuje w świadomości zwykłych ludzi, mieszkańców tego 
regionu Włoch, ale także ludzi uczestniczących w przedsięwzięciach inwestycyjnych z różnych profesji. 
Zarówno te, jak i  inne jeszcze rozwiązania architektoniczne poznane przeze mnie z autopsji tego dowodzą. 
Widząc te rozwiązania, ma się wrażenie, że w mentalności Toskańczyków nie ma znaczenia, czy prze-
kształceniu podlega już istniejący krajobraz zurbanizowany, czy krajobraz naturalny. To ten sam krajobraz 
kulturowy, z ingerencją człowieka lub bez niej, ale na równi podlegający ochronie i wyłącznie subtelnym 
przekształceniom.

Mario Botta, szwajcarski architekt urodzony w Mendrisio, wyznawał brutalny pogląd, że: „Archi-
tektura jest pogwałceniem krajobrazu; nie można jej po prostu zintegrować, musi ona stworzyć nową rów-
nowagę”. W tym duchu tworzył swoje obiekty architektoniczne. Opisane tu najnowsze obiekty architektury 
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i projekt urbanistyczno-architektoniczny znakomicie oddają ten pogląd. Wypowiedziany wiele lat temu, 
ma on wszakże od pewnego czasu coraz więcej zwolenników w świecie współczesnej architektury, przy-
pominając o obronie tego nieodłącznego człowiekowi środowiska, jakim jest naturalny, lokalny krajobraz, 
a w nim architektura, które nigdy nie występują osobno!
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Ill. 1, 2. San Gimignano. Shopping and residential development in the neighbourhood of a mediaeval city  
(photo by author, 09.2014)

Il. 1 i 2. San Gimignano. Zabudowa usługowo-mieszkalna w sąsiedztwie miasta średniowiecznego  
(fot. autor, wrzesień 2014)
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Ill. 3, 4. Volterra.  New Town Museum in the structure of a mediaeval 
city (photo by author, 09.2014)

Il. 3 i 4. Volterra. Nowe Muzeum Miejskie w strukturze zabudowy 
miasta średniowiecznego (fot. autor, wrzesień 2014)



45

Ill. 5. Colle Fabbrichina. Urban plan of complementation of the city structure with commercial 
buildings, proj. by Jean Nouvel, 2004 (source: fabbrichina.it)

Il. 5. Colle Fabbrichina. Plan urbanistyczny uzupełnienia struktury miasta zabudową komer-
cyjną, proj. Jean Nouvel, 2004 (źródło: fabbrichina.it)

Ill. 6. Colle Fabbrichina. Library-Mediatec, proj. by Jean Nouvel, 2004 (source: fabbrichina.it)

Il. 6. Colle Fabbrichina. Biblioteka-Mediateca, proj. Jean Nouvel, 2004 (źródło: fabbrichina.it)
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Ill. 7. Colle Fabbrichina. New residential development, proj. by Jean Nouvel (photo by author, 09.2014)

Il. 7. Colle Fabbrichina. Nowa zabudowa mieszkaniowa, proj. Jean Nouvel (fot. autor, wrzesień 2014)

Ill. 8. Bargino. Marchesi Antinori, view from the highway, arch. Marco Casamonti (photo by author, 09.2014)

Il. 8. Bargino. Marchesi Antinori, widok z trasy ekspresowej, arch. Marco Casamonti (fot. autor, wrzesień 2014)



47

Ill. 9. Bargino. Marchesi Antinori, composition of modern architecture in the Tuscan Landscape, 
arch. Marco Casamonti (photo by author, 09.2014)

Il. 9. Bargino. Marchesi Antinori, kompozycja współczesnej architektury w krajobrazie Toska-
nii, arch. Marco Casamonti (fot. autor, wrzesień 2014)

Ill. 10. Bargino, Marchesi Antinori, composition of modern architecture in the Tuscan landscape, arch. Marco Casamonti 
(photo by author, 09.2014)

Il. 10. Bargino, Marchesi Antinori, kompozycja współczesnej architektury w krajobrazie Toskanii, arch. Marco 
Casamonti (fot. autor, wrzesień 2014)
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1. Terminology

It might seem that the notion of shape does not require explanation, but rather the use of words 
or mathematical formulas, which aid description. Shape can be attributed with many categories that aid 
differentiation: in respects of protuberance, scale, size, repetition in space or smoothness. It is worth noting, 
that those notions do not exist in physical reality, but are idealized terms, which, in human imagination, 
bring closer and reduce the whole complexity to characteristic traits, used in perception of reality. As it can 
be observed, both physical world and the realm of notions received and created by humans have a common 
logic. Modern philosophy describes such phenomena as existence of different worlds. Karl L. Popper in his 
book “The Open Universe” makes a division of 3 worlds1. 

From the above definition of world, it can be seen that shape belongs to World 3, because a shape 
exists in a person’s imagination, can be drawn with the use of theories coined by humans. There are 
connotations of a shape with World 1, because it can be read from physical world or created there, and the 
potential arousal of emotions testifies to the connotations with World 2, which is supported by Kazimierz 
Bartel in the 2nd volume of “Painting Perspective”, where he refers to a visual object2. 

The topic of this article is, most importantly, a research in the shape of architecture. Knowing that 
a shape is a synthesis of reality, it is necessary to find out to what it is reduced in the first place. Taking 
into consideration the visible significant majority of occurrence of forms characteristic for humans, which 
are buildings whose space is limited by rectangular parts of surfaces, among those typical solutions the 
first feature of shape,  which allows to differentiate buildings is their scale. In Krzysztof Lenartowicz’s 
book “On the Psychology of Architecture”, Niemojewski’s approach to scale is presented, accompanied 
by a significant conclusion relating to creation of architecture, but working in the other direction. It is the 
reception, which should take place according to the designer’s premises3. 

2. Premises

Research and observations will be possible only after the field is determined. It is the question of 
psychological field, described in two ways in the Dictionary of Psychology in Architecture, penned by 
Krzysztof Lenartowicz4. 

1 „World1” is the physical world: rocks, trees, physical fields, powers. This includes chemical and biological world. 
„World2” is the psychological one. It interests the scientists who study the human and animal mind. It is the world of 
fear and hope, willingness to be active and all subjective sensations, including conscious and subconscious ones  […]. 
World3 is the world of products of human mind. It includes works of art., aesthetical values and social institutions 
(and, it can be said, societies), I will, however, limit myself to the world of scientific libraries, scientific problems, 
theories, including wrong ones [1].

2 The problem has its physiological and psychological side, which transpire one into the other, and their borders are not 
clear […]. The process of synthesis, which creates the visible object, has psychological nature, which translates into 
the fact that it cannot be regarded as a sum of every-time sightings of visible object [2].

3 He differentiates between the notion of size (real measure) and scale (perceived size). He is well aware of the psycho-
logical nature of scale and the necessity to include psychological laws in determining the size of works of architec-
ture. In his other work, (Niemojewski 1929:73) writes that „visible object must seem not as it is, but rather as it has 
been thought of” [3].

4 1. Area, space or region (physically or metaphorically), whose limits are determined by its relation to a particular 
problem or by its orientation. .[…] 2.Different subject-object situation of comprehensive nature, in which the ingre-
dients are somehow connected with one another [4].



51

In this article, both explanations of the term were used. In order to define a field, it is necessary to have 
knowledge of characteristic traits of objects and this, what is noticed by a man in his observation of the surroundings. 
Observations made during the trip to the Czech Republic and Austria point towards the existence of orders in form: 
in natural objects with a possible synthesis to a curve or a surface with a given scale and specific arrangement of 
repeated elements in space. Regularity of both factors can be described by means of probability calculus. It creates 
an imprecise image of natural forms. It is necessary to pose the question to what degree is a faithful image of natural 
form needed in architecture. Measurements can be adjusted to essential needs and the rest of the information that 
influences reception can be supplemented with statistical data, or else the full description of a natural form would 
have to be infinite. Fractal geometry proves to be helpful, as its tools, such as force feedback with an introduction of 
the element of randomness allow to draw up a description of natural forms, which is very close to reality. 

Reading of anthropogenic forms is, however, connected with a different direction of activities: 
having rough data creates a need to seek idealized content – according to the premise that “a thing that 
we see must seem to be not as it is, but as it was thought” [3]. It was observed that architectural designs 
have geometric features which point towards the premise: planarity of external surface that outlines the 
body, the right angle, objects with conic section of a curve(a section through the whole or half of the curve, 
divided symmetrically), occurrence of smoothness alternately with edges, occurrence of repeated distances 
– usually measured horizontally, occurrence of symmetry. 

Observations have shown that architecture uses typical solutions. Of course not every building fulfills 
all premises, which are the determined shapes of man-made forms. Juliusz Żurawski in “The Grid of Straight 
Lines” points towards the existence of two possible types of objects in architecture5. Żurawski points towards 
the existence of features of architecture which confirm the described observations, he introduces the notion of 
communicativeness, understood as the possibility to imagine elements once visual contact is lost. He points to 
relation of communicativeness and the construction of a grid of straight lines, which connect single elements. 

He also mentions the notion of simplification, which here pertains to easiness with which we perceive 
architecture in relation to high communicativeness of over-individual architecture. 

Solutions used by humans in observed situations, supported with the knowledge from literature, 
incline towards formation of premises relating to environment of reading shapes in reality, as well as the 
premises relating to the sought shape:

–  three-dimensional euclidean space, however not treated identically in every part, as it is suggested 
equal individual division of each dimension – there are exceptional cases, dictated  by probability. 

–  for anthropogenic forms: continuity and smoothness – simple and smooth surfaces, smooth cu-
rves, arrangements of surfaces or polygonal chains, symmetry and repetitiveness of dimensions 
in horizontal direction

–  for natural forms: probable repetitiveness
All premises regarding shapes and spaces can be presented and realized with the air of mathematics 

– it is a recommendation for further proceedings. 

3. Methods of measurements

Modern methods of analysis of shape can utilize advanced mathematical analysis and be realized 
with the aid of a computer. In order to recreate shapes on the computer, effects of laser measurements are 

5 Superindividual architecture is created according to the premise that there exist correct superindividual correspon-
dence hallmarks that should be continued. Individual architecture is created by adding to joint structures (thanks to 
superindividual correspondence hallmarks) other individual hallmarks or exceptional individual features, conceived 
through individual thought, intuitive actions or artistic inspirations [5].
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used, as well as interpretation of grid projected onto the object and photogrammetry. Laser methods carry 
with them the possibility of very precise spot metering, which means that the result of measuring is a set 
of spots in space. However, in case of examination of surface  or even a curve it would prove impossible 
to read each spot in the object with the help of finite number of measurements, and, consequently laser 
scanners allow acquisition of data from measurements in the shape of a finite cloud of spots. Computer 
software operated by humans can interpret a scanned cloud of spots, as they join the dots into a surface, 
using a grid. In a high density of spots to measure it gives a satisfactory effect on surfaces, which as 
a result are interpreted as a smooth grid. The problem occurs in edges of surfaces, steps, joints in smooth 
objects and as a result the computer model tends to have curves which do not exist in reality. It is worth 
noting that the unwanted curves or deficits in geometry are in this spot of the examined object, which is 
easiest to be visually interpreted for humans – they are edges on the object and its outline. Apart from 
that, the cloud of spots, even projected onto a grid does not provide a synthesis to characteristic factors 
of shape. 

4. On NURBS

NURBS objects are curves and parametric surfaces, construction of those curves can be implemented 
through the use of either geometrical or algebraic method. In description, Bernstein polynomial is used, 
where individual segments are arguments. There is a division into polynomial and rational objects, they 
differ when it comes to possible shapes that can be obtained – with rational curves it is possible to obtain 
all conic sections. They have wide application in design because of their possibilities, simple application 
and repetitiveness of results. NURBS objects can be created through addition of control points or points on 
the curvaceous surface.   Through moving points and control points on the object, or points on the curve, or 
changing the weight of the points the shape of the object can be changed – change of any point within one 
object causes the change of the whole structure – not only in the closest environment of the modification. 
The polynomial and rational curve degree is 1x smaller than the number of control points. Curve is adjacent 
to segments on both ends between ends of the curve and adjacent control points. 

5. Suggested solution

Alternative could prove to be the usage of NURBS surfaces and curves (Non Uniform Rational 
B-Spline), outside their main usage – design on the shape analysis level, which would give (unlike grid 
models) mathematical information about the shape and its edge, a synthesis desired in engineering and 
design of usable objects. Using NURBS comprehensively answers the premises of a sought shape. For 
description of NURBS objects, object run and steering points, vital points or point-to-point and path curves 
and surfaces, therefore introduction of such objects after scanning will not have any effect. A set density of 
scanning, assumed  independently  from the shape of the object gives only little chance that the laser spot 
will find the edge that ends the shape, which is very significant for the correct recreation through NURBS 
objects. A solution could prove to be an active inclusion of shape analysis into the measuring process, which 
will allow a suitable concentration of measure points  in places where it is required because of data needed 
to define NURBS curve or surface. 

The suggested acquisition of knowledge of objects is connected with a selection of information, 
characteristic for the natural method of reading, but also concentration of search, where it is necessary, 
as a result of NURBS analysis. It is a method in accordance with the intuitive vision of objects in space 
– where shape is perceived as an outline with a certain “filling” on a background. Krzysztof Lenartowicz 
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in his Dictionary of Psychology in Architecture defines the notion of figure in relation to background6. He 
pays attention to the fact that the situation pertaining to the same objects can be reversed regardless of the 
observer’s interpretation. Kazimierz Bartel in the I volume of The Painting Perspective [6] explains the 
existence of an outline on the example of a sphere, which does not have real edges, but is seen as though an 
outline, also referred to as ostensible outline. The notions refer to the effect of projection, and the existing 
cone of vision tangent  of a sphere with an object sphere was called an actual outline. 

Using object that connect points into the above premise should be done (except rigorous data) also 
with ready-made conventions. It is worth consulting Lenartowicz’s definition of the form of law7. During 
the normal reception of object in environment the enumerated characteristics are found in a natural way, 
treated as rules of architectural object, the same rules should be introduced to the computer search of shape, 
which will allow the search of a shape in accordance with the plan. 

Outline can be acquired geometrically if the kind of object is known, and while measuring 
systematically in reality the object is recognized and measured, which means that there is a necessity to find 
the outline using complex numbers method, reading the remaining parts of the object. Assumed features 
can be used, such as continuity and recurrence, which means that the found characteristic on a visible 
surface can be instrumental in finding the outline analogically. Finding the outline with the laser 
distance measuring is impossible because of the stretched laser spot. Number and method of arrangement 
of measured distances will be the objects of further research  (outside the scope of this work). Actual edges 
are endings of the object or its part, where the edge resulting from the lack of tangency, e.g. on the joint 
of unparallel surfaces or random surfaces. Detailed analysis of curves and parametrical surfaces points 
to existence of a possible edge, resulting from joining surfaces with a different degree or geometrical 
continuity with a low degree between surfaces, which manifests itself with distribution or reflection of 
light  on a visible object  as lack of smoothness or expropriation  and through mechanical properties. 
Mathematically it indicates that the lack of continuity in point for the first, second or higher derivative of 
curve function or surface defining an object. Edge may not result from geometry of the object, but be drawn 
on a smooth form , result from construction – e.g. seams in objects made of fabrics, sheets or joints in solid 
objects – sides of sculptures.

Ostensible outline can be an external outline of an object, but it can also exist as parts of examined 
objects – where the object partly obscures itself. Existence of an outline possible to indicate on an 
object was demonstrated. Actual outline was also found among improper objects. Horizon line which is an 
improper edge was referred to, as when it heads towards infinity, it leans towards tangency  with the surface 
of terrain. 

6. Additional observations

Observations and measurements conducted in Mikulov and Innsbruck and between those cities, 
Czech Republic and Austria, particularly the Grosslockner Hohalpenstrasse scenic route and in Mikulov 
itself pointed towards the characteristics of natural and man-made shapes, but also the relations between 
distance and the possibility of its description. Humans are able to estimate distances and differences 
between distances, in the scope of between ten to twenty centimeters and between ten and twenty metres 
with a relatively high accuracy, but objects located closer or further of that scope can be perceived as 

6 Method of organization of perception, in which part of the perceived field is seen as outstanding whole, while the rest 
is treated as background [4].

7 It is a general term for all methods of organization, which describe the factors that lead to particular forms of organi-
zation of observations. Some of them are: continuation, confinement, proximity, similarity [4].
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flattened. It is confirmed by the observed silhouettes of mountains, cities, sky, clouds which provide 
the information considering their depth only after the observer reaches high elevation  and pace during 
plane flight. Described phenomenon refers not only to direct human observation, but also the measuring 
equipment. Scope of precise reading of tacheometers and laser scanners ranges from between ten and twenty 
centimetres to several hundred metres; scanners that read the shape of the projected grid have the scope of 
several dozen centimetres to several metres. Both types of equipment do not register objects outside their 
scope. Photogrammetry has an infinite scope, as it uses only the light absorbed from its surroundings, and 
the scope of precise measurement is also limited. Significant movement of measuring equipment or the 
observer can provide additional information about the observed object, but it is helpful to use the rules 
of character repetition, continuity and probability, and in case of architecture adjunction to surface, right 
angle and repetition of dimension. This combined method of reading the environment is used intuitively 
by humans.

7. Specification of proposed solution

Taking into consideration the possibility of computer programming, laser spot  measurement was 
considered the most universal method, It does not possess a direct possibility of finding outlines so significant 
in description, but a precise reading of points and possibility of selective concentration of measurements 
allows to find a shape through an analysis of sequences, whose expressions are the read distance and the 
order are the subsequent values of rotation angle in the event of scanning from point or in relation to 
reallocation in case of parallel scanning. This solution gives a possibility to determine connection of shapes’ 
component functions, but also estimation of possible course in places of object which are unseen for the 
equipment. Shapes can be subjected to mathematical analysis directly through an individual computer 
software or using NURBS objects, utilized in many computer programmes. Algorithms that control  the 
measurement should be based on premises not only of scientific operation of a device, but also the 
examined, characteristic features of shapes seen by humans. Both curves and NURBS surfaces are 
described by a concrete start and finish point (in case of surfaces, borders which result from points that 
define the patch) , with known tangency and steering points that regulate the path of a curve or surface. 
Creation of curves or surfaces with the method takes place through finding, among extreme points, points 
that steer the object or points on the object. 

8. Conclusions

This article is a continuation of author’s research on the topic of the analysis of human thinking, 
in order to understand the rules that govern space and shape and using the conclusions to outline methods 
of measurement. In this case it was not determined what the notion of shape is in physical reality, 
and particular attention was paid to perception, which allowed determining the features necessary 
to read signs, which directly affect the established method – choice of measuring points at a given 
moment during recreation of an object on the computer (in laser measurements) and the analysis of 
outline – significant in the intuitive reading of shapes. 
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1. Wstęp

Niniejsza praca ma na celu odszukanie relacji pomiędzy kształtem naturalnym a tym utworzonym 
przez człowieka (szczególnie w architekturze i jej otoczeniu), co w dalszej perspektywie pozwala opraco-
wywać i rozwijać metody pomiarowe służące do interpretacji rzeczywistych form przez człowieka i prze-
niesienia tego procesu na komputer. 

Program komputerowy wymaga ściśle sprecyzowanych zadań oraz określonych danych, stąd próba 
usystematyzowania zasad rządzących kształtami i ich odbiorem. Poszukiwania obejmują swoim zakresem 
zarówno zasady źródłowe, takie jak geometria i matematyka, jak i stronę psychologiczną odczytywania 
kształtów przez człowieka. 

2. Pojęcia

Może się wydawać, że pojęcie kształtu nie wymaga wyjaśnienia, a raczej zastosowania słów lub 
wzorów matematycznych do jego opisu. Kształtowi można przypisać wiele kategorii służących rozróżnia-
niu: ze względu na wypukłość, skalę, wymiar, powtarzalność w przestrzeni lub gładkość. Warto zauważyć, 
że te określenia nie istnieją w rzeczywistości fizycznej, za to są wyidealizowanymi określeniami, które 
jedynie w wyobraźni człowieka przybliżają i redukują całą złożoność świata do cech charakterystycznych 
i stosowanych w trakcie odbierania rzeczywistości. Jak można zaobserwować zarówno świat fizyczny, jak 
i świat pojęć odbieranych i kreowanych przez człowieka mają wspólną logikę. Współczesna filozofia okre-
śla tego typu zjawisko jako występowanie różnych światów.

Karl R. Popper w książce Wszechświat otwarty dokonuje podziału na trzy Światy8. 
Z zamieszczonego zaś powyżej zdefiniowania światów wynika bezpośrednio przynależność kształ-

tu do „Świata 3”, gdyż kształt istnieje w wyobraźni człowieka, może być zapisany z użyciem stworzo-
nych przez człowieka teorii. Istnieją powiązania kształtu ze „Światem 1”, jako że może on być odczytany 
ze świata fizycznego bądź tam utworzony, a potencjalne wzbudzanie emocji świadczy o powiązaniu ze 
„Światem 2”, co poparte jest słowami Kazimierza Bartela z drugiego tomu Perspektywy malarskiej, gdzie 
odnosi się on do przedmiotu wzrokowego9.

Tematem tego artykułu jest przede wszystkim badanie kształtu architektury. Wiedząc, że kształt jest 
syntezą rzeczywistości, należy odszukać, do czego w pierwszej kolejności zostaje sprowadzony. Biorąc 

8 „Terminem «Świat 1» oznaczam to, co się zazwyczaj nazywa światem fizyki: świat skał, drzew, pól fizycznych i sił. 
Do tego świata zaliczam także światy nauk chemicznych i biologicznych. Przez «Świat 2» rozumiem świat psycho-
logiczny. Jest to przedmiot zainteresowania badaczy ludzkiego umysłu, ale także umysłów zwierzęcych. Jest to świat 
strachu i nadziei, skłonności do działania oraz wszystkich doznań subiektywnych, w tym doznań podświadomych 
i nieświadomych […]. «Świat 3» to świat produktów ludzkiego umysłu. Jakkolwiek do elementów «Świata 3» za-
liczam dzieła sztuki, jak również wartości etyczne i instytucje społeczne (a tym samym można powiedzieć, społe-
czeństwa), ograniczę się zasadniczo do świata bibliotek naukowych, książek, problemów naukowych, teorii, w tym 
także teorii błędnych”. K.R. Popper, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1996.

9 „Zagadnienie ma swą stronę fizjologiczną i psychologiczną, które się wzajemnie przenikają, a granice ich się zacie-
rają. […] Proces syntezy, stwarzający przedmiot wzrokowy, jest natury psychologicznej, z czego wynika, że przed-
miotu wzrokowego nie można uważać za sumę każdorazowych widoków przedmiotu wzrokowego”. K. Bartel, Per-
spektywa malarska, t. 2, PWN, Warszawa 1958.
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pod uwagę obserwowalną znaczącą większość występowania form charakterystycznych dla człowieka, 
jakimi są obiekty kubaturowe ograniczone prostokątnymi częściami płaszczyzn, wśród tych typowych roz-
wiązań pierwszą cechą kształtu pozwalającą rozróżnić obiekty jest właśnie skala. W książce Krzysztofa 
Lenartowicza O psychologii architektury opisane jest podejście Niemojewskiego do skali oraz przytoczony 
jest istotny wniosek odnoszący się do tworzenia architektury, ale działający w drugą stronę – mowa tu 
o odbiorze, który powinien odbywać się zgodnie z założeniami twórcy10.

3. Założenia

Badania i obserwacje będą możliwe dopiero po określeniu pola. Mówimy tu o polu psychologicz-
nym, określanym w Słowniku psychologii architektury Krzysztofa Lenartowicza dwojako11. 

W niniejszej pracy kierowano się oboma tymi znaczeniami pola jednocześnie. W celu określenia 
pola istotne jest poznanie charakterystycznych cech obiektów oraz tego, na co człowiek zwraca szczegól-
ną uwagę podczas obserwowania otoczenia. Obserwacje z podróży przez Czechy i Austrię wskazują na 
występowanie porządków form: w obiektach naturalnych z możliwą syntezą do krzywej lub powierzchni 
o określonej skali i szczególne rozmieszczenie powtarzalnych elementów w przestrzeni. Regularność obu 
czynników możliwa jest do opisania za pomocą rachunku prawdopodobieństwa. Stwarza to nieścisły obraz 
form naturalnych. Należy zadać sobie pytanie, do jakiego stopnia potrzebny jest w architekturze wierny 
obraz formy naturalnej. Pomiary można dostosować do niezbędnych potrzeb, natomiast resztę informacji 
wpływających na odbiór można uzupełnić o dane statystyczne, w przeciwnym wypadku pełny opis formy 
naturalnej musiałby być nieskończony. Pomocna okazuje się tu geometria fraktalna, której narzędzia takie 
jak sprzężenie zwrotne z wprowadzeniem elementu losowości, umożliwiają wykonanie opisu form natural-
nych bardzo zbliżonego do rzeczywistości.

Odczyt form antropogenicznych wiąże się natomiast z innym kierunkiem działań: obiekty utwo-
rzone przez człowieka w realnym świecie mają kształt tylko przybliżony do zamierzonego, więc „rzecz 
widziana musi się wydawać nie taką, jaką jest, lecz taką, jaką była pomyślana” [3]. Zaobserwowano, że 
obiekty architektoniczne są zmaterializowanym przybliżeniem podstawowych elementów geometrii eukli-
desowej, prostych brył i figur geometrycznych, odczytywanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu. 
Posiadają charakterystyczne cechy: płaszczyznowość, proste krawędzie, prostokątność, powtarzalność, sy-
metrię, gładkość pomiędzy krawędziami oraz kątami. Powszechne jest również występowanie krzywych 
i powierzchni stożkowych oraz walca. 

Obserwacje wskazały na zastosowanie typowych rozwiązań w architekturze. Oczywiście nie każdy 
obiekt spełnia wszystkie założenia, jakimi są zdeterminowane kształty form utworzonych przez człowieka. 
Juliusz Żurawski w Siatce prostych mówi o dwóch możliwych typach obiektów w architekturze12. Autor ten 

10 „Rozróżnia on pojęcie rozmiaru (miary rzeczywistej) i skali (w sensie wielkości percypowanej). Zdaje sobie dosko-
nale sprawę z psychologicznego charakteru skali i konieczności uwzględniania praw psychologicznych w ustalaniu 
wymiarów obiektów architektonicznych. W innej swojej pracy (Niemojewski 1929:73) pisze, że «rzecz widziana 
musi się wydawać nie taką, jaką jest, lecz taką, jaką była pomyślana»”. J.K. Lenartowicz, O psychologii archi-
tektury, Wydawnictwo PK, Kraków 1992.

11 „1. Obszar, przestrzeń lub region (fizykalnie lub przenośnie), którego ograniczenie jest określone przez jego odniesie-
nie do określonego problemu lub przez ukierunkowanie. […] 2. Zróżnicowana sytuacja przedmiotowo- podmiotowa 
o charakterze całościowym, w obrębie której składniki są z sobą w jakiś sposób powiązane”. J.K. Lenartowicz, Słow-
nik psychologii architektury, Wydawnictwo PK, Kraków 2010.

12 „Architektura nadindywidualna powstaje na zasadzie uznania za słuszne istniejących nadindywidualnych znamion 
korespondencyjnych i ich kontynuowania. Architektura indywidualna powstaje na zasadzie dodawania do struktur 
połączonych w całości dzięki nadindywidualnym znamionom korespondencyjnym, innych indywidualnych znamion 



57

wskazuje na istnienie cech architektury potwierdzających opisywane obserwacje, wprowadza termin ko-
munikatywności, który oznacza możliwość wyobrażenia sobie elementów po zerwaniu kontaktu wzroko-
wego, podkreśla zależność komunikatywności od budowy siatki prostych łączących pojedyncze elementy. 

Porusza ponadto zagadnienie uproszczenia, które dotyczy tu łatwości odbierania architektury 
w związku z dużą komunikatywnością architektury nadindywidualnej. 

Stosowane przez człowieka rozwiązania w obserwowanych sytuacjach, poparte wiedzą zaczerpnię-
tą z literatury przedmiotu, skłaniają do sformułowania założeń co do środowiska odczytywania kształtów 
w rzeczywistości, jak i założeń co do samego poszukiwanego kształtu:

–  przestrzeń euklidesowa trójwymiarowa jednak nie jest traktowana równoprawnie w każdym 
miejscu tak jakby na to wskazywał równy podział jednostkowy każdego z trzech wymiarów – 
istnieją szczególne przypadki dyktowane prawdopodobieństwem, 

–  dla form antropogenicznych: ciągłość i gładkość – proste płaszczyzny, powierzchnie gładkie, 
krzywe gładkie, układy płaszczyzn lub łamane, symetria i powtarzalność wymiarów w kierunku 
poziomym, – dla form naturalnych – prawdopodobna powtarzalność.

Wszystkie założenia dotyczące kształtów i przestrzeni mogą być przedstawione  i zrealizowane za 
pomocą matematyki – jest to wskazanie do dalszego postępowania.

4. Metody pomiarowe

Współczesne metody analizy kształtu mogą wykorzystywać zaawansowaną analizę matematycz-
ną i być realizowane z użyciem komputera. Do komputerowego odtworzenia kształtów stosuje się efekty 
pomiarów laserowych, interpretację rzutowanej na obiekt siatki oraz fotogrametrię. Metody laserowe 
niosą ze sobą możliwość bardzo precyzyjnych pomiarów punktowych, co oznacza, że wynikiem pomia-
rów jest zbiór punktów w przestrzeni. Jednak w wypadku badania powierzchni, a nawet krzywej nie-
możliwe byłoby odczytanie każdego punktu obiektu za pomocą skończonej liczby pomiarów, w związku 
z tym skanery laserowe umożliwiają otrzymanie danych z pomiarów w formie skończonej chmury punk-
tów. Oprogramowanie komputerowe obsługiwane przez człowieka potrafi zinterpretować zeskanowaną 
chmurę punktów, łącząc punkty w powierzchnię za pomocą siatki. Przy dużym zagęszczeniu punktów 
pomiarowych daje to zadowalający efekt na powierzchniach, które w efekcie interpretowane są jako wy-
gładzona siatka. Problem pojawia się przy brzegach powierzchni, załamaniach, połączeniach obiektów 
gładkich, dlatego na modelu komputerowym częste są – niewystępujące w rzeczywistości – zaokrągle-
nia, wyoblenia.

Warto zauważyć, że te niepożądane zaokrąglenia lub braki w geometrii są w tym miejscu badanego 
obiektu, które człowiek najtrafniej interpretuje wizualnie – są to krawędzie na obiekcie oraz kontur obiektu. 
Poza tym chmura punktów nawet przekształcona w siatkę nie daje syntezy charakterystycznych czynników 
kształtu.

5. O NURBS

Obiekty NURBS to krzywe i powierzchnie parametryczne, a konstrukcja tych krzywych może się 
odbywać metodą geometryczną bądź algebraiczną. Do opisu stosuje się wielomiany Bernsteina, gdzie 
argumentem jest odcinek jednostkowy. Rozróżniane są obiekty wielomianowe i wymierne, które różnią 

lub wyjątkowych, wykoncypowanych cech jednostkowych, powstałych na zasadzie indywidualnych przemyśleń, 
intuicyjnych działań albo inspiracji artystycznych”. J. Żórawski, Siatka prostych, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
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się możliwymi do osiągnięcia kształtami – za pomocą krzywych wymiernych można uzyskać wszystkie 
krzywe stożkowe. Są one szeroko wykorzystywane w projektowaniu ze względu na łatwość zastosowania 
i powtarzalność wyników.

Obiekty NURBS można tworzyć poprzez dodawanie punktów kontrolnych lub punktów na krzywej, 
powierzchni. Poprzez przesunięcie punktów na obiekcie oraz kontrolnych, a także wagi punktów można 
zmieniać kształt obiektu – zmiana jakiegokolwiek punktu w ramach jednego obiektu powoduje zmianę 
kształtu całości, i to nie tylko w najbliższym otoczeniu dokonanej modyfikacji. Stopień krzywej wielomia-
nowej i wymiernej jest o 1 mniejszy od liczby punktów kontrolnych. Krzywa na obu końcach jest styczna 
do odcinków pomiędzy końcami krzywej a sąsiednimi punktami kontrolnymi.

6. Proponowane rozwiązanie

Alternatywą może okazać się zastosowanie powierzchni i krzywych NURBS (Non-Uniform Rational 
B-Spline) poza ich głównym przeznaczeniem, jakim jest projektowanie, także na etapie analizy kształtów, 
które dawałoby w odróżnieniu od modelu siatkowego matematyczne informacje co do przebiegu kształtu 
i jego brzegu, czyli syntezę pożądaną w inżynierii i projektowaniu kształtów użytkowych. Użycie obiektów 
NURBS w pełni odpowiada na założenia o poszukiwanym kształcie. Do opisu obiektów NURBS niezbędne 
są punkty przebiegu obiektów lub sterujące, istotne punkty lub krzywe łączące i wytyczające krzywe i po-
wierzchnie, dlatego wprowadzenie tego typu obiektów już po zeskanowaniu nie odniesie żadnego efektu. 
Z góry narzucona gęstość skanowania, przyjęta niezależnie od kształtu obiektu, daje znikome szanse na natra-
fienie plamką lasera w krawędź będącą zakończeniem kształtu, która jest tak istotna dla poprawnego odtwo-
rzenia za pomocą obiektów NURBS. Rozwiązaniem może się okazać czynne włączenie analizy kształtów do 
procesu pomiaru, które umożliwi odpowiednie zagęszczenie punktów pomiarowych w miejscach, gdzie jest 
to wymagane ze względu na dane potrzebne do określenia powierzchni lub krzywej NURBS.

Proponowane pozyskanie wiedzy na temat obiektu wiąże się z selekcją informacji charaktery-
styczną dla naturalnej metody odczytywania, ale także zagęszczaniem poszukiwań tam, gdzie jest to 
konieczne, a wynika z analizy NURBS. Jest to metoda zgodna z intuicyjnym widzeniem obiektów w prze-
strzeni, gdzie kształt jest postrzegany jako kontur z pewnym „wypełnieniem” na tle. Krzysztof Lenartowicz 
definiuje pojęcie figury w relacji do tła jako „Sposób organizacji postrzegania, w którym część pola spostrze-
żeniowego jawi się jako wyróżniająca się całość, podczas gdy reszta traktowana jest jako tło[4]. Zwraca przy 
tym uwagę na to, że sytuacja dotycząca tych samych obiektów może być odwrócona zależnie od interpretacji 
obserwatora. Kazimierz Bartel z kolei w 1 tomie Perspektywy malarskiej wyjaśnia istnienie konturu na przy-
kładzie kuli, która nie ma rzeczywistych krawędzi, ale jest widziana poprzez kontur nazywany też zarysem 
lub konturem pozornym [2]. Określenia te dotyczą efektu rzutowania, natomiast rzeczywiście istniejąca stycz-
na stożka widzenia kuli z przedmiotową kulą została nazwana konturem istotnym.

[A?]Stosowanie obiektów łączących punkty w odczytane założenie powinno być kierowane (z wy-
jątkiem ścisłych danych) także gotowymi szablonami postępowania. Warto tutaj sięgnąć po definicję po-
jęcia postaci prawa Krzysztofa Lenartowicza, wedle którego „Jest to ogólny termin dla tych wszystkich 
zasad organizacji, które określają czynniki prowadzące do poszczególnych form organizacji spostrzeżeń. 
Niektóre z nich to: kontynuacja, zamknięcie, bliskość, podobieństwo” [4]. Podczas normalnego odbiera-
nia obiektów w otoczeniu wymienione właściwości są odszukiwane w sposób naturalny, traktowane jako 
zasady obiektu architektonicznego i te same zasady należy wprowadzić do komputerowego poszukiwania 
kształtu, co umożliwi poszukiwanie kształtu zgodnego z zamierzeniem.

Obrys można otrzymać geometrycznie, znając rodzaj obiektu, natomiast podczas pomiarów w rze-
czywistości na bieżąco obiekt jest rozpoznawany i mierzony, co oznacza konieczność odszukania obrysu 
metodą zespoloną z odczytywaniem pozostałych części obiektu. Do zespolenia mogą posłużyć zakładane 
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cechy, takie jak: ciągłość i powtarzalność, a zatem odszukane właściwości na widocznej powierzchni 
mogą posłużyć do analogicznego odnalezienia konturu. Odszukanie konturu metodą laserowego pomia-
ru odległości jest niemożliwe ze względu na rozciągniętą plamkę lasera. Liczba i sposób rozmieszczania 
mierzonych odległości będą przedmiotem dalszych badań (poza zakresem tej pracy).

Krawędzie rzeczywiste to zakończenie obiektu bądź jego części, tam gdzie jest krawędź wynikająca 
z braku styczności (np. na połączeniu płaszczyzn nierównoległych lub powierzchni dowolnych). Szcze-
gółowa analiza krzywych i powierzchni parametrycznych wskazuje na występowanie możliwej krawędzi 
wynikającej z połączenia powierzchni o różnym stopniu albo ciągłości geometrycznej o niskim stopniu 
pomiędzy powierzchniami, co objawia się rozłożeniem lub odbiciem światła na obiekcie widocznym jako 
brak gładkości lub wywłaszczenie, a także poprzez właściwości mechaniczne. Matematycznie oznacza to 
brak ciągłości w punkcie dla pierwszej, drugiej lub wyższej pochodnej funkcji krzywej lub powierzchni 
definiującej obiekt. Krawędź może nie wynikać z geometrii obiektu, ale może być narysowana na gładkiej 
formie, wynikać z konstrukcji (np. szwy w obiektach wykonanych z tkanin, arkuszy, spoiny w obiektach 
bryłowych – ściany rzeźby).

Kontur pozorny może być obrysem zewnętrznym obiektu, ale może też istnieć na ujęciach jako 
część obserwowanego obiektu – tam gdzie obiekt częściowo przesłania sam siebie. Wykazano istnienie 
konturu możliwego do wskazania na obiekcie. Odszukano też kontur istotny wśród obiektów niewła-
ściwych. Przytoczono linię horyzontu będącą niewłaściwą krawędzią, gdyż w miarę zmierzania do nie-
skończoności dąży do styczności z płaszczyzną terenu.

7. Dodatkowe obserwacje

Obserwacje i pomiary przeprowadzone w miastach Mikulov i Innsbruck, na trasie Czechy–Au-
stria pomiędzy nimi, a w szczególności z trasy widokowej Grossglockner Hohalpenstrasse i w samym 
Mikulovie wskazały na właściwości kształtów naturalnych i tych tworzonych przez człowieka, ale też na 
zależność pomiędzy odległością a możliwością jej określenia. Człowiek jest w stanie szacować odległości 
i różnice pomiędzy odległościami w zakresie od kilkunastu centymetrów do kilkunastu metrów ze stosun-
kowo wysoką dokładnością, natomiast obiekty położone bliżej lub dalej tego zakresu ulegają złudzeniu 
spłaszczenia. Potwierdza to fakt obserwowanych sylwet gór, miast, sklepienia niebieskiego, chmur, które 
dopiero po osiągnięciu dużej wysokości i prędkości obserwatora podczas lotu samolotem dają informację 
o swojej głębi. Opisywane zjawisko dotyczy nie tylko bezpośredniej obserwacji przez człowieka, ale rów-
nież aparatury pomiarowej.

Zakres precyzyjnego pomiaru tachimetrów i skanerów laserowych wynosi od kilkunastu centyme-
trów do kilkuset metrów, skanerów odczytujących kształt rzutowanej siatki – od kilkudziesięciu centyme-
trów do kilku metrów. Obydwa typy urządzeń nie zarejestrują obiektów spoza przedziałów swojej pracy. 
Fotogrametria ma nieskończony zakres działania ze względu na korzystanie tylko ze światła przyjmowa-
nego z otoczenia, natomiast zakres precyzyjnego pomiaru również jest ograniczony. Znaczące przemiesz-
czenie aparatury pomiarowej lub obserwatora może dostarczyć dodatkowych informacji o obserwowanym 
obiekcie, ale pomocne okazuje się zastosowanie zasad powtarzalności charakteru, ciągłości, prawdopodo-
bieństwa, a w wypadku architektury przynależności do płaszczyzny, kąta prostego i powtarzalności wy-
miaru. Ten łączony sposób odczytywania otoczenia stosowany jest przez człowieka w sposób intuicyjny.
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8. Sprecyzowanie proponowanego rozwiązania

Biorąc pod uwagę możliwość programowania komputera, uznano za najbardziej uniwersalną meto-
dę laserowego pomiaru punktowego. Nie posiada ona wprost zdolności odszukiwania tak istotnych w opi-
sie konturów, jednak precyzyjne odczytywanie punktów i możliwość wybiórczego zagęszczenia pomiarów 
pozwalają na odszukanie kształtu poprzez analizę ciągów, których wyrazy to odczytana odległość, a ko-
lejność to kolejne wartości kąta obrotu w przypadku skanowania z punktu lub w stosunku do przesunięcia 
w przypadku skanowania równoległego. Wskazane podejście daje możliwość określenia połączenia funkcji 
składowych kształtów, ale również oszacowania prawdopodobnego przebiegu w niewidocznych dla urzą-
dzenia miejscach obiektu.

Kształty mogą być analizowane matematycznie bezpośrednio poprzez indywidualny program kom-
puterowy bądź z wykorzystaniem obiektów NURBS stosowanych w wielu programach komputerowych. 
Algorytmy sterujące pomiarem powinny opierać się na założeniach nie tylko ścisłego działania urzą-
dzenia, ale też na zbadanych – charakterystycznych cechach kształtów widzianych przez człowieka. 
Zarówno krzywe, jak i powierzchnie NURBS opisywane są przez ścisły punkt początkowy i końcowy (w 
wypadku powierzchni – krawędzie wynikające z punktów definiujących płat), ze znaną stycznością oraz 
punkty sterujące przebiegiem krzywej bądź powierzchni. Tworzenie krzywych lub powierzchni wskazaną 
metodą odbywa się poprzez odszukanie poza punktami skrajnymi punktów sterujących obiektem lub punk-
tów na obiekcie.

9. Wnioski

Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań autora związanych z analizą ludzkiego myślenia w celu 
zrozumienia prawideł rządzących przestrzenią, kształtem i wykorzystaniem zebranych wniosków do za-
stosowania w opracowywaniu metod pomiarowych. W tym przypadku nie zostało stwierdzone, czym jest 
kształt w rzeczywistości fizycznej, szczególny nacisk zaś położono na percepcję, która pozwoliła określić 
potrzeby odczytywania kształtów, co bezpośrednio rzutuje na przyjętą metodę – bieżącego dobierania 
punktów pomiarowych w trakcie odtwarzania obiektu na komputerze (przy pomiarze laserowym) 
i analizę konturu, istotnego w intuicyjnym odczytywaniu kształtów.
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Ill. 1. On the left – significant outline on a sphere and ostensible outline on the projection plane, on the 
right – the technology of outlining objects on the example of rotational solid [6]

Il. 1. Po lewej – kontur istotny na kuli oraz kontur pozorny na rzutni, po prawej – grafika przedstawiająca 
technikę obrysowywania obiektów na przykładzie bryły obrotowej [2]

Ill. 2. Bezier curves and their tangents on the left [7], on the right – an example of 
estimation of an outline – drawn with dotted line on the basis of the reading in the place 
of dotted line from the point signified by the dot. (drawing by the author)

Il. 2. Po lewej – krzywe Beziera i ich styczne [7], po prawej – przykład oszacowania 
konturu, narysowany linią przerywaną na podstawie odczytu w miejscu kropkowej 
z punktu oznaczonego kropką (rys. autor)

Ill. 3. Mikulov on the left and the Alpine  Grossglockner Hochalpenstrasse route on the 
right as examples of human ingerence in natural landscape, visible characteristic features 
of shapes (photo by author)

Il.. 3. Mikulov po lewej i alpejska trasa Grossglockner Hochalpenstrasse po prawej jako 
przykłady ingerencji człowieka w naturalną przestrzeń, widoczne cechy charakterystyczne 
kształtów naturalnych i antropogenicznych (fot. autor)
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The work has direct relation to author’s experiences in design. The following article is a trial-sketch, 
which sets the semantic and causal framework of the author’s work. 

Combining contradictions is the most common problem that stands before the architects – brain-
teasers, such as: maximum density with the simultaneous substantial amount of light and space, or 
combining beauty with highest possible probability. 

Modern architecture, for a person whose relation with architecture is professional, is certainly 
a challenge. The doctrine adopted by an architect, forces a simultaneous assumption of an attitude in the 
face of broadly understood modernity. 

Modernity as a term used in the context of creator’s choices is often intuitive. 
The reason behind the phenomenon, as we can assume, is hurry, superficiality and briefness of 

current fashions. Also the character of architects’ education is far from the classical academic methods. This 
is why the used principles are more observed than learnt. 

I find that modern architecture rambles between extravagance and economy. The pendulum of 
change moves cyclically from ornamentation to functionality and back again. Importantly, it is a kind of 
a perpetuum mobile, because the pendulum does not lose energy and the vibration amplitude does not 
decrease. One can risk a diagnosis of the phenomenon, dubbed the human need to exist. 

In this context, the relationships (including conflicts) between rationality of the activities of designers 
and doctrinal premises (which often do not share any trace of common sense, but rather with fashion and 
imitation) seem of interest. 

At this point it is worth reminding that rationality of actions springs not only from the need to solve 
problems (e.g. technical ones), but also from establishing a dialogue with the creator. 

It is vital to define a fundamental term for this work – the art of wise continuation. The simplest 
possible solution is to use pictures that would appeal to imagination. It is necessary to understand art 
through the angle of the process of creation of a given work. It is established that there is a need for a close 
relationship with a place in the world and history of civilization, in whose circle architecture would exist – 
at the same time atmosphere of a place should become the main inspiration for the designer. It sufficiently 
defines the art of wise continuation, although the terminology is rather general. 

Art of wise continuation is an idea – it influences the concepts of using space and understanding it, 
in accordance with the eternal laws of life, difficult to describe with an ambiguous definition. Some would 
perceive it as sustainable development and some – the time-honoured natural order of the universe – since 
the moment man stood upright as Homo Erectus. 

In order to provide a more detailed description of the phenomenon, more thorough terms must be 
enumerated, such as: attitude towards nature, local methods of construction and the existing reality. 

Those are the characteristics of a good work – a homage to the existing context. It results from the 
above, that designs which respect the context, even if avant-garde stylistically, can be examples of the 
architecture of continuation. 

Activities of modern architects are set in a broad historical context, which gives way to join cultural 
heritage with the present and the future. 

Defining the method is superior in relation to the subsequent choice of parameters. The definition 
itself is not sufficient to render the method of wise continuation possible to implement, detailed hints are 
necessary – the choice of correct parameters which can subsequently be used in the research. They are:

–  relating to historical context (including the respect for history) and creation of frameworks for 
future reshaping of space – the category of time,

–  relating the size to the neighbourhood – in terms of size and the “order of elevation” – the cate-
gory of scale,

–  relation to psychosomatic needs of the user – the category of prestige and comfort,
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–  susceptibility of space to cultural activities outside architecture, according to the rule that states 
that flexibility of space allows the imagination to work with free artistic creation.

It is worth noting that adopting the abovementioned method is natural for designers who have 
a strong connection with tradition. Intuitiveness of the method can prove to be advantageous, and a wide 
range of possibilities in turn generates prospects for architects, regardless of their talent and knowledge. 
Humility in the face of proven patterns seems to be of greatest importance. Of course, it is possible to find 
oneself accused of reactionary attitudes and eclecticism. The fact, however, that a similar methodology is 
used in futurology (which cannot, even by virtue of its name and scope of research, be dubbed reactionary) 
can prove to be an answer to such accusation. Methodology in both cases, architecture and futurology, 
depends on the knowledge of history and causal thinking. Concurrence of the choice of method and its 
adaptation for the needs of architecture and futurology can prove its accuracy and usefulness. 

A broad discussion of the topic and aim of work allows the move towards the second part, in which 
the relationships will be discussed between the implementation of the method of wise continuation and the 
existing rules of energy saving in construction. 

I narrow the issue to one aspect only, in order to confirm or exclude acknowledgement of practical 
energy saving (taken from the context of design experience, according to existing laws) as one that can be 
inscribed into the context of the art of wise continuation. 

Together with the rise and popularization of technologies whose aim is to replace widespread 
technical solutions, based on fundamental laws of physics, by complicated machinery that use outside 
energy, it is vital to pose the question: Can continuation be used as a method of work of a designer when it 
comes to current trends and fashions?

The abovementioned problem is illustrated by reflections connected with the ever so fashionable energy 
saving; technological means from the perspective of the future generations can prove to be incorrect, houses 
packed into 30cm of foam, which is not biodegradable and a landscape full of windmills will be the problems 
of the future generation. Is complicated machinery, whose life-span is around a dozen years, going to bring 
any positive effect on the environment, when it comes to comprehensive balances? The following question 
can be therefore asked: are they the answer to the modern challenges? Are the fashions for passive architecture 
and sustainable development possible to combine with the design method – the art of wise continuation?

Maybe they will become a burden for the future, which will need to face recycling of the buildings 
and installations, constructed by their virtue?

We cannot foresee what inventions there will be, and what effects they will have even in the near 
future, in order to illustrate the issue I shall remind that the Internet is just 25 years old. I gather that it is 
vital to commence the search for solutions for post-ecological times, and designers of modern buildings 
should take this aspect into consideration. This observation can be proved with the examples in physics of 
construction and regulations of technical conditions. 

A conclusion can be therefore drawn; evolution develops desirable features, knowledge of which 
will render design simple. What is the relation between the modern existing trends and fashions with the 
method of work – the art of wise continuation?

It would certainly be worth pondering the relations of design and the circumstances which describe 
the design possibilities.

In the case of energy saving pondering the relationship between design and regulations.
The plan is to compare rationality of activities of designers and doctrine premises, imposed by the 

legislator1. 

1  Binding legislations which pertain to energy quality in buildings:
 Directive 2002/91/EC of the European Parliament and the Council of Europe from 16 December 2002 pertaining to 

energy quality of buildings.
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As a result of use of the abovementioned regulations, architects were reduced to perform the role 
of one of trades, not necessarily the most important from the point of view of the legislator. However, the 
utility of an architect for the investor will always determine the necessity of working with an architect – 
the architect will always be responsible for the entire project. It is thus, because it is the most convenient 
alternative for the investor and therefore it will remain the same. “Trades” cannot master the coordination 
between different aspects of the project and organization of the investment. It is shown in practice, which 
can be discussed in academic circles, but practice will always verify all theoretical ideas. 

An interesting example which illustrates the deliberations are the designs and implementations of 
20th century architecture of the last 100 years in Manhattan. 

The Rockefeller Center is one of the greatest implementations of monumental architecture, whose 
construction required the efforts of a substantial and very talented group of people: architects, construction 
engineers and fitters, real estate specialists, financiers and lawyers. It can be said that it is a work of art 
devoid of an artist, an example of “committee architecture” [2, p. 201].

Order of the Minister of Infrastructure from 12 April 2002, “relating to technical conditions that should be enforced in 
buildings and their location” (Journal of Laws  no. 75, item 690 from 2003, no. 33 item 270 and from 2004, no. 109 
as amended on 06.11.2008, 12.03.2009 and on 05.07.2013, binding from 01.01.2014.

Directive of the Minister of Infrastructure from 3 July 2003 in relation to detailed scope and form of building designs 
(Journal of Laws no. 120, item 1133 as amended on 06.11.2006 and 21.09.2013.

Directive of the Minister of Infrastructure from 06.11.2008 in relation to methodology of calculating the energy perfor-
mance of buildings and apartments or parts of building that constitutes an independent technical and usable part and 
the method of drawing up specimens of certificates of their energy performance.

Construction Law – law from 07.07.1994 (Journal of Laws no. 89, item 414, as amended in  Journal of Laws 2007 no. 
191 item 1373).

Directive 2010/1/UE of the European Parliament and the Council of Europe from 19.05.2010 in relation to energy 
performance of buildings. 

Drafted legislation pertaining to energy performance of buildings:
Draft from 16.12.2013 of the directive of Minister of Infrastructure in relation to methodology of calculating energy 

performance of building and apartment or part of building constituting an independent technical and usable entity and 
the method of drafting and specimens of certificates of their energy performance 

Draft of law from 24.10.2013 pertaining to energy performance of buildings.

Implementation of the EPBD 2002/91 Directive on 01.01.2009.
Issuing executory provisions which enforce the fulfillment of boundary heat transfer coefficient through a wall or alter-

natively EP indicator – the annual demand for non-renewable GGS. An order was issued to use recycling of heat and 
obligation was introduced to draft energy performance.

Unsuccessful attempt
The energy saving catchword – sales gimmick of developers

Binding statutory provisions
binding – they enforce the simultaneous fulfillment of not exceeding permissible value of heat transfer coefficient U 

of walls which lose heat and (alternative transformed to conjunction) not exceeding the upper limit of indicators of 
consumption of GGS EP.

binding – allowing the use of hybrid ventillation
binding – introduction of obligation to design and implement all exterior walls and all their joints and passages of in-

stallations and channels as completely resistant to air flow. 
binding- it is advised to conduct a tightness test. 
binding – it is advised to conduct a tightness test before the buildings are put to use. 
binding –  introduce the rule of drawing up an energy performance sheet as a prerequisite and order the placement of 

analyses of cost-effectiveness of alternative energy systems.  
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During the works, which commenced in 1926 and finished in 1939, different versions of the design 
were drawn up. Ultimately, it consisted of five independent functional concepts of the building, existing on 
a single plot. Common elements include lifts, service rooms and construction.

Rockefeller Center is a complex of 19 buildings between the 48th and 51st Street in New York. Built 
by the Rockefeller family, it is located in the central part of Manhatan, called Midtown.

It is the greatest complex of buildings of such kind in the world, stretching over the surface of 89,000 
square metres. In 1987 it became a National Historic Landmark. 

The most famous parts of the Center are: Radio City Music Hall and GE Building (RCA Building 
or 30 Rock). The 70-storey GE Building (formerly known as RCA Building) is the central on. In contrast 
with most skyscrapers built in the 1930s, GE Building has a flat roof, on which there is an observation deck. 
The renovation of the roof, worth $75 million, was finished in 2005. The second most important building is 
Radio City Music Hall, finished in 1932. At that point in time, the building was promoted as the biggest and 
wealthiest theatre in the world. It can seat 6,000 people and it has become one of the most eagerly visited 
landmarks in New York and a huge tourist attraction. Music Hall was thoroughly redeveloped in 1999, and 
currently its interior serves as one of the greatest examples of art deco in the world. Before 30 Rock there 
is Lower Plaza. The sculptor Paul Manship was chosen in 1933 to create a work of art that would fill the 
space underneath the famous annual Christmas Tree. In 1936, an ice rink was opened in front of the Center, 
and both have become a widely-known tradition. 

The next example which illustrates the topic of this article is the redevelopment of a fragment of 
Chelsea district in New York – the High Line. It is a complement to the densely developed grid of streets.

How to characterize this phenomenon? In a nut shell – continuation is the reference to fundamental 
terms connected with geometry and physics. It is connected with the aspects such as: the understanding 
of basic terms: surface – floor, surface – platform, surface – promenade and the method of using the space 
thus understood.

The Chelsea district, as a result of redevelopment of several kilometer log overground railway 
and construction of numerous buildings along it, has gained a new quality. But, most importantly, it was 
enriched with the addition of value and not the change of substance. At this point it is worth noting that 
modern New York is a place where it is clearly visible that continuation exists in all fields, in artistic work 
and broadly understood life. It seems that it is a characteristic of living cities – developing ones, which are 
not just a background to life, but a stage for life to be lived on. 

Along the redeveloped High Line promenade monumental residential houses and public buildings 
were erected, designed by the top world-class architects:
– Jean Nouvel, apartment block in Chelsea
– Frank Gehry, IAC Headquarters Chelsea
– Renzo Piano, Whitney Museum of American Art Building
– Foster + Partners, Luxury Condo Manhattan
– Todd Schliemann of Polshek Partnership Architects, The Standard New York

The theme of the article is connected with certain terminology, discussion of which will allow to 
determine elements necessary to consider in design while implementing methods of continuation. Their 
choice may not be a discovery, but rather a reminder of lasting terminology, both in terms of passing and 
collective memory. 

Two of them are: new urbanism, surface – platform – basis.
The first is enumerated as a result of a conscious return to the classic works of forerunners of the 

trend, and the second – because of associations with the bedrock, on which strong constructions can be 
erected (as history teaches and orders).
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The New Urbanism signifies a return to traditional (often classical) patterns and rules of urban 
design2. An example of an implementation is Poundbury, where the classical (on the pattern of historical 
development) concept of shaping the space is based on balance between different methods of using squares 
and streets. There is space fit for every form, which results in harmony and comfort. Rules of design that 
were observed by the creators of Poundbury can be summarised in one sentence: the task of ubanism in its 
ecological edition is to reduce the number of kilometres that inhabitants must cover until they reach their 
workstation or place of recreation [3].

In order to implement the above rule, the basic rules of design must be remembered, and the following 
can be enumerated: in the district-planning process, the possibilities of movement for a pedestrian must be 
remembered. The area thus outlined is a circle with the diameter of ca. 500–600m, which translates into 
a 10-minute walk. Such space should have a clear hierarchy of squares and streets which compose its grid. 
The area of quarters should be reduced in the process of approaching the center. This will affect the feeling 
of centralness and urbanism through the increase in the number of street corners, entrances etc. The feeling 
of safety also increases with the growing density of the grid of streets on which the pedestrians move. 

Surface – platform – floor – their physicality is a constant, not a variable. 
It is the ground under our feet, one that hides surprising possibilities when it comes to power of 

expression. Everything that exists and is subjected to the law of gravity depends on the basis, on which it 
rests. The floor has always been a logical continuation of construction. Floors in buildings and in streets 
are usually flat, horizontal and free from frequent changes of surface. It is the result of the comfort of their 
use. Surely, slopes of a floor are unavoidable, but the trend is to domesticate them, make them functional. 
The next idea, connected with the urban pedestrian in a directly tectonic way is a surface – an architectural 
promenade. It has always been a part of composition much revered by the architects of the 20th and 21st 
century. It has always been attributed with a substantial meaning, e.g. Le Corbusier in his five points of 
modern architecture put together the order – the spatial rhythm with the freemovement of people within 
it. Ramps were one of elements of scenography in Corbusier’s theatre of movement. They prolonged the 
journey between the levels. Contemporary architects derived from Corbusier’s ideas, which can be seen e.g. 
in the drawings of Alvaro Siza. Other contemporary designers also favour the promenade. The following 
names are significant: Rem Koolhas and Tadao Ando. Journey through city and building is a challenging 
topic, but also a ready-made recipe for success, provided the architect sparks a little amount of talent. 

Platfrom is similar morphologically to floor and stairs. Lifting the building – placing it on 
a platform which expressed the aspirations of the body, can provide additional space value in the building’s 
surroundings, as it lifts the construction above the claustrophobic city which surrounds it. Platform is 
an expression of the idea of division of space into two semantically inequivalent parts: the serviced and 
serivicing. It is not understandable that such little significance is today attributed to a platform as part of an 
urban and architectural composition. My understanding is that the problem is connected with the pragmatic 
relation of the investor towards architecture – this can be visible in the limiting of time and resources 
needed to complete the investment. This significantly attractive instrument plays the most important part 
and platform devoid of its function is inessential. The case is different when a concrete function can be 

2 The new urbanism – trend in urbanism which started in the USA in the 1980s. It is connected with Leon Krier, an 
architect and theoretician of urbanism. New Urbanism is a return to pre-industrial times, often classic urban and ar-
chitectural form.. New Urbanism is an utopia – a vision of an ideal city, it is based on the rules of: multi-functionality 
of city centres, retreat from development of suburbs, introduction of zones of relaxed movement and pedestrian zones 
in place of highways (together with their liquidation in city centres and abolition of all impediments for pedestrian 
traffic  - e.g. underground passages, footbridges, traffic lights), modernization and construction of effective network of 
public transport, at the expense of marginalization of car use. The trend is a reaction to modernism which completely 
rejects historicism in architecture and urbanism.. It became popular in the USA (e.g. redevelopment of the centre of 
Portland), and now is being developed on a wide scale in Europe (Poundbury, UK).
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attributed to it. Such cases are not infrequent, e.g. placing a car park on a platform, but the awareness of 
architects after the modernist indoctrination 

leaves a lot to be desired – they are no longer able to draw on the experience of past generations and 
well-known resources. There is a very telling fact which supports the above observations – the modernist 
replacement of the base course with an open space for people and vehicles between the columns that 
support the upper storeys. This has a direct relation to Le Corbusier’s five points of modern architecture 

In the first article I argued against the currently fashionable catchword names. The accusations pertained 
to use of legal language in aid of deception and intentional misleading of recipients and professionals, who 
are interested in different aspects of design, instruction, decision making and construction. The deception 
hides in the fact that phenomena which are hostile in the long run are attributed with an eco-friendly tag. In 
the second part of the article, in contrast, I described a narrow sector – an example of what is semantically 
connected with cultural and spatial continuation. 

Both parts, not connected ostensibly, are parts of a bigger entity, as they touch upon the same subject: 
artistic work and architecture. 

If they are a part of a bigger entity, then they are comparable. The next observation and at the 
same time a conclusion is: wise continuation does not need a fashionable staffage, and methods based on 
subordination to technical solutions (energetical recycling) and catchwords (sustainable development) is 
hugely problematic. 

An excellent illustration is the work of Baumschlager & Eberle office, which is worth copying when 
it comes to struggling for the better quality of architecture. 

Designs of this international office promote traditional solutions which respect nature. Citing the 
words of Dietmar Eberle, the principal idea of their work is finding solutions for the needs of modern and 
future times, through the analysis of conditions of place and needs of users. In particular, it concerns the use 
of natural forces and shaping architecture according to time-honoured rules of architectural logic, rejection 
of elaborate systems, in short – all the things which depend on energy and frequent servicing. 

Niniejszy artykuł ma bezpośredni związek z doświadczeniami autora w projektowaniu i w zamie-
rzeniu jest próbą-szkicem, nakreślającym ramy znaczeniowo-przyczynowe jego pracy projektowej.

Pogodzenie sprzeczności to najczęstszy problem, przed jakim stoją architekci, to łamigłówki w ro-
dzaju: maksymalne zagęszczenie przy jednoczesnej jak największej ilości światła i przestrzeni lub połącze-
nie piękna z jak największą dochodowością. Architektura nowoczesna dla osoby zajmującej się zawodowo 
projektowaniem jest niewątpliwie wyzwaniem. Doktryna przyjęta przez architekta wymusza jednoznaczne 
określenie swej postawy wobec szeroko pojętej nowoczesności.

„Nowoczesność” jako pojęcie używane w kontekście wyborów twórcy jest najczęściej przyjmowane 
intuicyjnie. Powodem, dla którego tak się dzieje (jak można się domyślać), jest pośpiech – powierzchowność 
i krótkotrwałość obowiązujących mód. Również sposób kształcenia architektów daleko odszedł od klasycz-
nego modelu akademickiego. W związku z tym stosowane kanony są bardziej podpatrzone niż nauczone.

Stwierdzam, że architektura współczesna kołata się pomiędzy rozrzutnością a oszczędnością. Wa-
hadło zmian cyklicznie porusza się od zdobnictwa do funkcjonalizmu i z powrotem. Co najważniejsze, jest 
to swego rodzaju perpetuum mobile, gdyż wahadło nie traci energii i amplituda drgań nie zmniejsza się. 
Można pokusić się o taką diagnozę zjawiska, nazwanego ludzką potrzebą zaistnienia.



70

W takim kontekście interesujące wydają się związki (w tym również konflikty) pomiędzy racjo-
nalnością działań projektantów a przesłankami doktrynalnymi, które często nie mają nic wspólnego ze 
zdrowym rozsądkiem, a jedynie z modą i naśladownictwem. W tym miejscu należy przypomnieć, że racjo-
nalność działań wynika nie tylko z potrzeby rozwiązywania problemów (np. technicznych), ale też z na-
wiązywania dialogu z odbiorcą. 

Konieczne jest zdefiniowanie podstawowego dla niniejszej pracy pojęcia, jakim jest „sztuka mądrej 
kontynuacji”. Najłatwiej uczynić to, posługując obrazami przemawiającymi do wyobraźni. Należy rozu-
mieć sztukę przez pryzmat procesu powstawania dzieła. Zakłada się potrzebę ścisłego związku z miejscem 
na świecie i historią cywilizacji, w kręgu której będzie istniała architektura, czyli tym samym główną 
inspiracją dla twórcy powinna być atmosfera miejsca. To definiuje wystarczająco, chociaż bardzo ogólnie 
pojęcie sztuki mądrej kontynuacji.

Sztuka mądrej kontynuacji to idea – wpływająca na pomysły wykorzystania przestrzeni i pojmowa-
nia tejże zgodne z odwiecznymi prawami życia, trudna do jednoznacznego zdefiniowania, jako że może 
to być w odczuciu jednych zrównoważony rozwój, a znowu dla innych odwieczny naturalny porządek 
wszechświata, odkąd człowiek stanął w pionie jako Homo erectus.

W celu dokładniejszego opisania tego zjawiska można wymienić bardziej szczegółowe pojęcia, 
takie jak: stosunek do przyrody, lokalnych sposobów budowania i zastanej rzeczywistości.

Są to cechy dobrego dzieła – hołdu dla zastanego kontekstu. Wynika  z tego, że projekty szanujące 
kontekst, nawet awangardowe w swej estetyce, mogą być przykładem architektury kontynuacji.

Działalność współczesnych architektów jest umiejscowiona w szerokim kontekście historycznym, 
co pozwala na połączenie dziedzictwa kulturowego z teraźniejszością i z przyszłością. Definiowanie me-
tody jest nadrzędne w  w stosunku do późniejszego dobierania parametrów. Sama definicja nie wystarczy, 
aby metoda nazwana sztuką mądrej kontynuacji była możliwa do zastosowania, konieczne są szczegółowe 
wskazówki, to zaś oznacza dobranie właściwych parametrów, którymi można posłużyć się podczas pracy. 
Mogą nimi być:

– odniesienie się do kontekstu historycznego (w tym szacunku dla historii) i  i tworzenie ram dla 
przyszłych przekształceń przestrzeni – kategoria czasu,

– nawiązanie wielkością do sąsiedztwa, zarówno pod względem wielkości jak i  i „porządku ele-
wacji” – kategoria skali,

– odniesienie do potrzeb psychofizycznych użytkownika – kategoria prestiżu i  i wygody,
– podatność przestrzeni na działania kulturowe pozaarchitektoniczne w  w myśl zasady mówiącej 

o tym, że elastyczność przestrzeni pozwala wyobraźni na nieskrępowaną kreację, np. artystycz-
ną. Należy zauważyć, że przyjęcie powyższej metody projektowej jest naturalne dla twórców 
silnie związanych z tradycją, jest dla nich czymś zwyczajnym. Intuicyjność metody może być 
jej zaletą, a szeroki wachlarz możliwości stwarza pole do popisu dla architektów niezależnie 
od wielkości ich talentu i posiadanej wiedzy. Najważniejsza wydaje się pokora wobec spraw-
dzonych wzorów. Oczywiście można spotkać się z zarzutem wstecznictwa i eklektyzmu. Od-
powiedzią na taki zarzut może być stwierdzenie, że podobna metodologia pracy jest stosowana 
w futurologii, która z racji wybiegania w przyszłość nie może być określona jako wstecznictwo. 
Metodologia w obu przypadkach, zarówno w architekturze, jak i futurologii, polega na znajomo-
ści historii i umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Zbieżność wyboru metody i jej 
adaptacja na potrzeby architektury  i futurologii może świadczyć o jej trafności i przydatności. 

Szerokie omówienie tematu i celu pracy pozwala na przejście do drugiej części, w której rozważane 
będą związki pomiędzy posługiwaniem się metodą mądrej kontynuacji i obowiązującymi zasadami ener-
gooszczędności przy projektowaniu budynków. Zawężam problematykę do tylko tego jednego aspektu, aby 
potwierdzić lub wykluczyć uznanie praktycznej (tzn. wyjętej z praktyki projektowej, zgodnej z obowiązu-
jącym prawem) energooszczędności za wpisującą się w filozofię sztuki mądrej kontynuacji.
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Wraz z powstaniem i upowszechnianiem się technologii zastępujących powszechne rozwiązania 
techniczne oparte na podstawowych prawach fizyki skomplikowanymi urządzeniami korzystającymi z za-
silania energią z zewnątrz należy zadać pytanie, czy dla projektowania we współcześnie obowiązujących 
stylach i modach można stosować jako metodę pracy projektanta – kontynuację.

Problemowi temu towarzyszą refleksje związane z jakże modną energooszczędnością – obecnie stoso-
wane środki techniczne z perspektywy przyszłych pokoleń mogą okazać się błędne, domy zapakowane w 30 
cm piany, która nie ulega biodegradacji i krajobraz pełen wiatraków będą spędzać sen z  z powiek następnych 
pokoleń. Czy skomplikowane urządzenia techniczne, których żywotność wynosi kilkanaście lat, w całościo-
wych bilansach przyniosą jakikolwiek pozytywny efekt dla środowiska? Czy w związku z tym są odpowie-
dzią na wyzwania współczesności? Czy mody na architekturę pasywną i zrównoważony rozwój są możliwe 
do pogodzenia z modelem projektowym – sztuką mądrej kontynuacji? Może staną się balastem dla przyszło-
ści, która będzie musiała zmierzyć się z utylizacją powstałych na ich skutek przeróżnych budowli i instalacji?

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą wynalazki i skutki ich zastosowania nawet w nieodle-
głej przyszłości, a a przypomnijmy, że np. Internet ma jednie 25 lat. Sądzę, że należy rozpocząć poszukiwania 
rozwiązań dla czasów postekologicznych, a współczesne projektowanie powinno brać właśnie to pod uwagę. 
Spostrzeżenie to można dowieść przykładami z dziedziny fizyki budowli i przepisów warunków technicznych. 

Można zatem wysnuć wniosek, że ewolucja rozwija cechy pożądane, których znajomość uczyni 
projektowanie łatwym. Jaki jest związek współcześnie obowiązujących stylów i mód z metodą pracy – 
sztuką mądrej kontynuacji? Należałoby przede wszystkim zastanowić się nad zależnościami projektowania 
od „otoczki”, która określa możliwości projektowe. W wypadku energooszczędności nad zależnościami 
projektowania od przepisów.

W zamierzeniu będzie to porównanie racjonalności działań projektantów i przesłanek doktrynal-
nych narzuconych przez ustawodawcę3.
3 Obowiązujące akty prawne dotyczące jakości energetycznej budynków:
 Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 16.12.2002 r. dotycząca jakości energetycz-

nej budynków;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 
z późn. zm. z dn. 6.11.2008 r., 12.03.2009 r. oraz z dn. 5.07.2013 r. obowiązującymi od 1.01.2014 r.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm. z dn. 6.11.2006 r. oraz z dn. 21.09.2013 r.);Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dn. 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 
części budynku stanowiącej samodzielną część techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
ich charakterystyki energetycznej. Prawo budowlane – Ustawa z dn. 7.07.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 ze 
zm., Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373);

 Dyrektywa 2010/1/UE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 19.05.2010 r. w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków.

Akty prawne projektowane dotyczące jakości energetycznej budynków:
Projekt z dn. 16.12.013 r. rozporządzenia MIiR w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej bu-
dynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu 
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej; projekt ustawy z dn. 24.10.2013 r. o charaktery-
styce energetycznej budynków.
Wprowadzenie w życie 1 stycznia 2009 r. dyrektywy EPBD 2002/91:
Wydanie przepisów wykonawczych nakazujących spełnienie granicznych współczynników ciepła U przez przegrodę 
lub alternatywnie wskaźnika EP, czyli rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Nakazano sto-
sowanie odzysku ciepła i wprowadzono obowiązek sporządzania charakterystyk energetycznych.
(Nieudana próba. Hasło „energooszczędny” – chwyt marketingowy deweloperów).
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Architekci w wyniku stosowania powyższych przepisów zostali sprowadzeni do roli jednej z branż, 
wcale nie najważniejszej z punktu widzenia ustawodawcy, jednakże użyteczność architekta dla inwestora 
zawsze przesądzi o konieczności pracy z architektem. Zawsze za całość projektu odpowiadał będzie archi-
tekt. Jest tak, gdyż to najwygodniejsze rozwiązanie dla inwestora, i tak pozostanie. „Branże” nie mogą opa-
nować koordynacji pomiędzy różnymi działami projektu i organizacji inwestycji. Tak wskazuje praktyka, 
z którą oczywiście można wieść akademickie polemiki, jednakże praktyka zawsze zweryfikuje wszystkie 
teoretyczne pomysły.

Ciekawy przykładem ilustrującym powyższe rozważania są projekty i realizacje XX-wiecznej ar-
chitektury ostatnich 100 lat na Manhattanie.

Centrum Rockefellera to jedna z najznakomitszych realizacji architektury monumentalnej, na której 
powstanie złożyła się praca wielkiej i bardzo utalentowanej grupy ludzi: architektów, inżynierów konstruk-
torów i instalatorów, specjalistów od rynku nieruchomości, finansistów i prawników. Można rzec, że to 
dzieło sztuki pozbawione artysty, to przykład „architektury komitetowej” [2, s. 201].

W trakcie prac, które rozpoczęły się w 1926 r., a zostały zakończone w roku 1939, powstawały 
kolejne wersje projektu, finalnie składającego się z 5 niezależnych koncepcji funkcjonowania obiektu ist-
niejących na pojedynczej działce. Ich wspólne elementy to windy, pomieszczenia serwisowe i konstrukcja.

Centrum Rockefellera to kompleks 19 budynków komercyjnych między 48. a 51. ulicą w Nowym 
Jorku. Zbudowany przez rodzinę Rockefellerów, jest zlokalizowany w centralnej części Manhattanu, zwanej 
Midtown. Jest to największy tego typu kompleks budynków na świecie, pokrywa łączną powierzchnię 89 
000 m². Centrum Rockefellera w 1987 r. stało się Narodowym Pomnikiem Historycznym. Najsłynniejsze 
części Centrum Rockefellera to budynki: Radio City Music Hall i GE Building (RCA Building lub 30 Rock). 
Centralnym budynkiem jest 70-piętrowy GE Building, wcześniej znany jako RCA Building. W przeciwień-
stwie do większości wież wybudowanych w latach 30. XX w. GE Building posiada płaski dach, na którym 
znajduje się taras widokowy. W 2005 roku ukończona została warta 75 milionów dolarów renowacja dachu. 
Drugim co do znacznia budynkiem Centrum Rockefellera jest Radio City Music Hall, ukończony w 1932 r. 
Budynek był wtedy promowany jako największy i najbogatszy teatr na świecie. Pojemność Music Hall to 
6000 miejsc, gmach stał się jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów obiektów w Nowym Jorku. 
Music Hall został gruntownie odnowiony w 1999 r., a obecnie jego wnętrze stanowi jeden z najlepszych 
przykładów stylu art déco na świecie. Przed 30 Rock znajduje się Lower Plaza. Rzeźbiarz Paul Manship 
został w 1933 r. wybrany do stworzenia dzieła mającego wypełnić przestrzeń pod słynną doroczną choinką 
bożonarodzeniową. W Boże Narodzenie 1936 r. otwarto przed Rockefeller Center lodowisko. Od tego czasu 
lodowisko oraz świąteczne drzewo stały się częścią tradycji związanej z  z tym miejscem.

Kolejnym przykładem ilustrującym temat artykułu jest przebudowa fragmentu dzielnicy Chelsea 
w Nowym Jorku – High Line. To pendant do gęsto zabudowanej siatki ulic.

Jak scharakteryzować to zjawisko? Pokrótce mówiąc, kontynuacja to odwoływanie się do podsta-
wowych pojęć związanych z geometrią i fizyką. Wiąże się to z takimi aspektami, jak znaczenie podstawo-

Przepisy wykonawcze obowiązujące:
Obowiązuje – wymuszają jednoczesne spełnianie nieprzekraczania dopuszczalnych wartości współczynnika przeni-
kania ciepła U przegród tracących ciepło i (alternatywa zamieniona na koniunkcję) nieprzekraczania górnej wartości 
wskaźników zużycia energii pierwotnej EP.
Obowiązuje – dopuszczają stosowanie wentylacji hybrydowej.
Obowiązuje – wprowadzają obowiązek zaprojektowania i wykonania wszystkich przegród zewnętrznych i wszelkich 
ich złączy oraz przejść instalacji i kanałów jako całkowicie szczelnych na przenikanie powietrza. 
Obowiązuje – zalecają wykonanie próby szczelności. 
Obowiązuje – zalecają wykonanie próby szczelności przed przekazaniem budynków do użytkowania. 
Obowiązuje – wprowadzają obowiązek sporządzania ch.e. budynku jako obowiązkowego składnika PB oraz nakazują 
zamieszczenie analiz opłacalności alternatywnych systemów energetycznych.
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wych pojęć (płaszczyzna – podłoga, płaszczyzna – platforma, płaszczyzna – promenada) oraz ze sposobem 
korzystania z tak pojmowanej przestrzeni.

Dzielnica Chelsea na skutek przebudowy kilkukilometrowej linii kolejki napowietrznej i budowy 
wzdłuż niej szeregu nowych budynków zyskała „nową jakość”. Ale co najważniejsze, została wzbogacona 
przez dodanie wartości, a nie za sprawą wymiany substancji. W tym miejscu przy okazji warto wspomnieć, 
że współczesny Nowy Jork to miejsce, w którym jak na dłoni widać kontynuację w każdej dziedzinie, za-
równo twórczości, jak i szeroko pojętego życia. Wydaje się, że jest to cecha miast żywych – rozwijających 
się, które nie są jedynie scenografią życia, ale przede wszystkim sceną, na której toczy się życie.

Wzdłuż przebudowanej promenady High Line pojawiły się monumentalne budynki mieszkalne 
i użyteczności publicznej zaprojektowane przez światową czołówkę architektów:

–  Jean Nouvel, apartment block in Chelsea,
–  Frank Gehry, IAC Headquarters Chelsea, 
–  Renzo Piano, Whitney Museum of American Art building,
–  Foster + Partners, Luxury Condo Manhattan,
–  Todd Schliemann of Polshek Partnership Architects, The Standard New York.
Z tematem artykułu wiążą się pojęcia, których omówienie pozwoli określić elementy konieczne do 

uwzględnienia w projektowaniu podczas stosowania metod kontynuacji. Ich dobór może nie jest odkryciem, 
ale raczej przypomnieniem trwałych, zarówno pod względem przemijania, jak i pamięci zbiorowej, pojęć.

Oto dwa z nich: nowa miejskość, płaszczyzna – platforma – podstawa. Pierwsze zostało wymie-
nione z powodu świadomego powrotu do klasyki prekursorów tego kierunku, a drugie z racji skojarzeń 
z opoką, na której można budować solidne gmachy (takie jak historia uczy i nakazuje).

Nowa miejskość (The New Urbanism) oznacza powrót do tradycyjnych (często klasycznych) wzo-
rów i zasad projektowania miast4. Przykładem realizacji tego pomysłu jest Poundbury, gdzie klasyczna (na 
wzór historycznych założeń) koncepcja kształtowania przestrzeni stawia na równowagę pomiędzy różnymi 
sposobami korzystania z ulic i placów. Jest tu miejsce dla każdej formy, co oznacza harmonię i wygodę. 
Zasady projektowania przyświecające twórcom Poundbury można ująćw  w jednym zdaniu: zadaniem 
ekologicznie pojętej urbanistyki jest redukcja liczby kilometrów pokonywanych codziennie przez miesz-
kańców pomiędzy miejscem pracy a mieszkaniem czy też np. rekreacją [3].

Aby urzeczywistnić powyższą zasadę, należy pamiętać o podstawowych zasadach projektowania, 
jak np.: planując wielkość dzielnicy, trzeba brać po uwagę możliwości pieszego dojścia w  w wybrane miej-
sca. Obszar w ten sposób wyznaczony to koło o średnicy ok. 500–600 m, co oznacza 10-minutowy spacer. 
Obszar taki powinien mieć klarowną hierarchię placów i ulic tworzącą ich sieć. Powierzchnia kwartałów 
powinna zmniejszać się w miarę zbliżania do centrum. Wpłynie to na poczucie centralności i miejskości 
poprzez zwiększenie liczby rogów ulicznych, wejść itp. Poczucie bezpieczeństwa również wzrasta wraz  
z zagęszczeniem siatki ulic, po której poruszają się piesi.

Płaszczyzna – platforma – podłoga – ich fizyczność to stała, a nie zmienna. 
To grunt pod nogami, który kryje zdumiewające możliwości, jeśli chodzi o siłę wyrazu. Wszystko, 

co istnieje i jest poddane sile grawitacji, zależy od podstawy na której się opiera. Podłoga zawsze była 

4 The New Urbanism (nowy urbanizm, nowa miejskość) – nurt urbanistyki powstały w latach 80. XX w. w USA, zwią-
zany z postacią teoretyka urbanistyki i architekta Leona Kriera. New Urbanism jest powrotem do przedindustrialnych, 
często klasycznych form miejskich i architektonicznych. New Urbanism jest utopią – wizją idealnego miasta, opiera 
się na zasadach: wielofunkcyjności centrów, odwrotu od zasiedlania przedmieść, wprowadzania stref uspokojonego 
ruchu i stref pieszych w miejsce rozcinających miasta dróg szybkiego ruchu (łącznie z ich likwidacją w centrach miast 
i zniesieniem wszelkich utrudnień dla ruchu pieszego – np. przejść podziemnych, kładek czy świateł), modernizacji 
i budowie sprawnych sieci komunikacji publicznej kosztem marginalizacji użycia samochodów. Nurt ten stanowi 
reakcję na modernizm odrzucający historyzm w architekturze i urbanistyce. Kierunek ten stał się popularny w USA 
(np. rewitalizacja centrum Portland), a obecnie jest na szeroką skalę rozwijany w Europie (Poundbury, UK).



74

i jest logiczną kontynuacją konstrukcji. Podłogi w budynkach i na ulicach zazwyczaj są lub przynajmniej 
dąży się do tego, by były: płaskie, poziome i wolne od częstych zmian płaszczyzn. To wynika z wygody 
użytkowania. Oczywiście pochyłości podłogi są nieuniknione, ale dąży się do ich oswojenia i nadania 
im funkcjonalnego kształtu. Kolejną bezpośrednio powiązaną tektonicznie z pieszym w mieście ideą jest 
płaszczyzna – promenada architektoniczna.

Promenada architektoniczna, istniejąca od zawsze, to element kompozycji szczególnie lubiany przez 
architektów XX i XXI w. Do promenady zawsze przywiązywano duże znaczenie, np. Corbusier w pięciu 
punktach nowoczesnej architektury zestawiał porządek – rytm przestrzenny ze swobodnym poruszaniem 
się po nim ludzi. Rampy był jednym z elementów scenografii w teatrze ruchu Corbusiera. Wydłużały po-
dróż między poziomami. Współcześnie żyjący architekci korzystają z pomysłów Corbusiera, można to 
prześledzić, oglądając np. rysunki Alvara Siza. Godne uwagi w tym kontekście są następujące nazwiska: 
Rem Koolhaas i Tadao Ando. Podróż przez miasto i budynek to bardzo lotny temat, niemalże gotowa re-
cepta na sukces przy odrobinie talentu architekta.

Pokrewna pod względem morfologicznym (tu w  w sensie logiki formy)  z podłogą i schodami jest 
platforma. Uniesienie budynku, umieszczenie go na podwyższeniu, wyrażające aspiracje bryły, może stwa-
rzać dodatkowe wartości przestrzeni wokół niego. Wyniesiona ponad klaustrofobiczne miasto rozciągające 
się wokoło platforma jest wyrazem idei podziału przestrzeni na dwie nierównoważne z punktu widzenia se-
mantyki części: na przestrzeń obsługiwaną i obsługującą. Niezrozumiałe jest, że tak małą wagę przywiązuje 
się współcześnie do platformy jako części kompozycji urbanistycznej i architektonicznej. Sądzę, że jest to 
związane z pragmatycznym odnoszeniem się inwestora do architektury, mającym swój wyraz w ograniczeniu 
kosztów i czasu potrzebnego na realizację inwestycji. Ten tak atrakcyjny dla inwestora instrument odgrywa 
główną rolę, a platforma pozbawiona funkcji jest po prostu zbędna. Inaczej rzecz wygląda wtedy, kiedy moż-
na jej przypisać konkretną funkcję. Takie przypadki nie są bynajmniej rzadkie (np. umieszczenie w platfor-
mie parkingów), jednakże świadomość architektów po indoktrynacji modernistycznej pozostawia wiele do 
życzenia i nie potrafią oni skorzystać z mądrości przodków i darów już znanych zasobów architektury. Bardzo 
wymownym faktem potwierdzającym powyższe spostrzeżenia jest modernistyczne zastąpienie cokołu przez 
otwartą przestrzeń przeznaczoną dla ludzi i pojazdów pomiędzy kolumnami dźwigającymi wyższe kondygna-
cje. Ma to odniesienie wprost do 5 punków nowoczesnej architektury Le Corbusiera.

W pierwszej części artykułu podniosłem zarzut przeciw modnym obecnie hasłom – nazwom. Za-
rzuty dotyczyły, używając języka prawniczego, popełnienia oszustwa i świadomego wprowadzania w błąd 
zarówno odbiorców, jak i profesjonalistów zajmujących się różnymi aspektami projektowania, nauczania, 
podejmowania decyzji i budowania. Oszustwo polega na nazwaniu przyjaznymi naturze zjawisk, które 
w dalszej perspektywie czasowej takimi nie są. W drugiej części artykułu, na zasadzie kontrastu, opisałem 
wąski wycinek – przykład tego, co wiąże się semantycznie z kontynuacją kulturową i przestrzenną.

Obie te części, pozornie niepowiązane, stanowią jednak część większej całości, jako że traktują 
o tym samym: o twórczości i architekturze.

Jeżeli stanowią część większej całości, to znaczy, że są porównywalne. Kolejne spostrzeżenie i zarazem 
wniosek to: mądra kontynuacja wcale nie potrzebuje modnego sztafażu, a metody oparte na podporządkowaniu się 
rozwiązaniom technicznym (odzysk energii) i hasłom (idea zrównoważonego rozwoju) są wielce problematyczne.

Metodę nazwaną sztuką mądrej kontynuacji można stosować w oparciu o szczegółowe wskazów-
ki, to oznacza dobranie właściwych parametrów, którymi można posłużyć się podczas pracy. Mogą nimi 
być:

•  odniesienie się do kontekstu historycznego (tym szacunku dla historii) i tworzenie ram dla przy-
szłych przekształceń przestrzeni – kategoria czasu;

•  nawiązanie wielkością do sąsiedztwa, zarówno pod względem wielkości jak i „porządku elewa-
cji” – kategoria skali;

•  odniesienie do potrzeb psychofizycznych użytkownika – kategoria prestiżu i wygody;
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•  podatność przestrzeni na działania kulturowe poza architektoniczne w myśl zasady mówiącej 
o tym, że elastyczność przestrzeni pozwala wyobraźni na nieskrępowaną kreację, np. artystyczną.

Centrum Rockefellera to jedna najznakomitszych realizacji architektury monumentalnej, na której 
powstanie złożyła się praca wielkiej grupy ludzi (architektów, inżynierów konstruktorów, finansistów…). 
To przykład metody mądrej kontynuacji.

R e f e r e n c e s / L i t e r a t u r a

[1]  Jencks C., Le Corbusier tragizm współczesnej architektury (Le Corbusier, the Tragism of Modern 
Architecture), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

[2]  Koolhaas R., Deliryczny Nowy Jork (Delirious New York), Karakter, Kraków 2013.
[3]  Krier L., Architektura wspólnoty (Architecture of Community), Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.
[4]  Mc Leod, Detail in Contemporary Timber Architecture, Laurence King Publishing Ltd., London 2010.
[5]  Palladio A., Cztery księgi o Architekturze (Four Books on Architecture), Instytut Historii Nauki Polskiej 

Akademii Nauk, Warszawa 1955. 
[6]  Pomykalscy B. i P., Mniej znaczy więcej. Perły architektury modernistycznej (Less Means More. Pearls 

of Modernist Architecture), Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2012.
[7]  Jože Plečnik architect and visionary1872–1957, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2006.
[8]  Fachades, Bigsa, Barcelona 2010r.
[9]  Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć (Ten Books on Architecture), Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.

Ill. 1. GE Building (RCA Building or 30 Rock), Svarowski 
chandelier in the elevator hall (photo by author, New York 
2014)

Il. 1. GE Building (RCA Building lub 30 Rock), oświetlenie 
wnętrza – żyrandol Svarovski w holu wind (fot. autor, 
Nowy Jork 2014) 
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Ill. 2. GE Building (RCA Building or 30 Rock), Ceiling in the 
main hall, American progress – fresco by Jose Maria Serta 
(photo by author, New York 2014)

Il. 2. GE Building (RCA Building lub 30 Rock), fresk w głów-
nym lobby – American Progress, autor José Maria Sert  
(fot. autor, Nowy Jork 2014)

Ill. 3. GE Building (RCA Building or 30 Rock), Leading 
architect – Raymond Hood (photo by author, New York 2014)

Il. 3. GE Building (RCA Building lub 30 Rock), główny 
architekt Raymond Hood (fot. autor, Nowy Jork 2014) 
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Ill. 4. Schliemann of Polshek Partnership Architects, The Standard New York  
(photo by author, 2014)

Il. 4. Todd Schliemann of Polshek Partnership Architects, The Standard New York  
(fot. autor, 2014)

Ill. 5. High Line, New York (photo by author, 2014)

Il. 5. High Line, Nowy Jork (fot. autor, 2014)
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1. Introduction 

Development of thermal spas and creation of their functional programme and architectural and urban 
form [1,11-16] requires the introduction of new, innovative solutions. The topic of this work is an analysis of 
selected spa complexes in Styria and Burgerland (Austria), when it comes to introduction of various solutions 
in form and function. An attempt was made to capture the directions of development, outlined in their shaping 
in recent years. The work is a continuation of academic research in techno-creation (the term techno-creation 
was coined by the author in [18, p. 43-48; 19, p. 215-217; 20]) in the field of architecture and landscape 
architecture as part of the project “University of Technology in the 21st century – Development Programme of 
the Cracow University of Technology – the Highest Quality of Teaching for the Future Polish Engineers”. The 
research encompassed selected thermal complexes in Styria: Therme Rogner  Bad Blumau, Heil Therme Bad 
Waltersdorf, Therme Loipersdorf, Park Therme Bad Radkersburg, and in Burgenland: Reiter’s Familientherme  
Stegersbach, Avita Therme  Bad Tatzmansdorf, which were visited by the author during her research trip. 

2. Techno-creative transformations of the spa space. 

Location of spa complexes is fundamentally determined by the reserves of natural therapeutic 
resources or the possibility of transporting it easily. The domain of the designer is such development of 
urban structure and shaping the architecture, so that the building complements the landscape, was easily 
accessible and does not have destructive influence on the natural environment. 

The offer of therapeutic services, which depends on the reserves of the abovementioned resource, 
which can be medicinal water, medicinal gas, peloids etc., remains under the management of people 
responsible for preparing the functional programme. The possibility to use the resources is in a sense limited 
by the number of known therapeutic methods, but the form, variety and standard of services gives a free 
hand in the process of development. The creation of an offer of complementing services has a significant 
influence on enhancing the positive aspects of a spa – this concerns the quantity, quality and functional and 
aesthetic attractiveness of the complexes themselves.   

An important role in the process of evolution of thermal spas and their space is played by state-of-
the-art materials, techniques and technologies that are possessed by modern architects, as they are a creative 
tool, a raw material. Its usage on a wide scale in architectural and landscape design has led to the creation 
of a new architectural policy, directed towards creativity, beauty and innovation, which is known as techno-
creation [4,8-10], which has its reflection in the processes of modernization, redevelopment and expansion. 

Evolution of spa complexes is based on creating new quality in the shape of their designs and the 
surrounding landscape, when it comes to: 

•  function – thanks to new possibilities of modernization, creation of new functional values, e.g. 
adapting open spaces as parts of leisure equipment or interiors of intelligent buildings. 

•  form – through formal ideas, which can be brought into existence thanks to the progress of tech-
nology, and through forms which until recently were difficult to implement because of technical 
and engineering limits. 

•  rational and economical technological solutions – ensuring security of failure-free use and du-
rability. 

In turn, enhancing the positive aspects of both the modernized and new designs, manifests itself in 
the search of a deeper philosophy in the sphere of their function and multisensory reception. In this matter, 
there is a visible tendency to use a peculiar style of surroundings and peculiar aesthetics of interior design.  
In case of the first category of activities we can point to eco-friendly approach and feng shui trends on the 
example of Bad Blumau (memorial garden, Vulkania, bathing ponds) [3].
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In the second case, we are presented with feng shui as seen in Bad Blumau or high tech in thermal 
spa in Stegersbach.

2.1. Shaping of the programme and functional structure of a spa

Taking advantage of various rejuvenating and wellness treatments, which enhance the functioning 
of body and senses, have always been regarded as a method of ensuring a long, healthy, happy life. This 
attitude has, to different extents, depended on religion, cultural circle, social rank and the fashion trends of 
a given period. 

In times which require people to be physically and mentally agile and active in many fields, with 
extending longevity and longer productivity, people are particularly interested in retaining young, attractive 
looks, physical and mental agility and health condition for a long period of time. It becomes an extraordinary 
stimulus for the increased development in the market of spa services, and, consequently, suitable building 
complexes, constructed either from scratch or redeveloped from existing ones. This development contributes 
to an enhanced search for improved, comfortable and more attractive forms of providing those services with 
the simultaneous increase in effectiveness of therapeutic methods. The change of trends is for the benefit of 
clients of such complexes, who are given an improved and complex product. 

There is a visible tendency to separate the strictly medicinal activities, which require medical care 
and rehabilitation supervision (Medical SPA), from activities categorized strictly as wellness and spa, 
which are characterized by the fact that the majority of them is does not require the presence of doctors 
(until recently referred to as biological regeneration). The only assistance is perhaps a discreet supervision 
of an instructor, who verifies the correctness of individual choice of treatments and exercises according to 
recommendations and contraindications. 

The change of the attitude towards the methods and rules of organization, construction and 
modernization of spa complexes is influenced by an array of factors. The basic ones are: 

•  a tendency common in developed countries to promote a healthy lifestyle, everyday care for 
mental and physical hygiene. 

•  easiness of transferring models of intellectual property and technical solutions
•  development of new technologies, used indirectly in this scope of service 
•  increase of competition in the market of spa services in the conditions of balancing demand and 

supply. 
•  a turn to holistic approach to spas 
•  advance in medicine, rehabilitation, cosmetology and related fields 
Those factors directly influence new functional programmes of spa complexes and have a significant 

impact on the sphere of shaping their architectural identity, contained ultimately in urban, architectural, 
infrastructure and building structure.  

Potential client, if he is able to choose from the extensive offer of spa products [13-15] (services), 
looks for the best proposal, and takes into consideration: 

•  location and access
•  comprehensiveness of medicinal, renewing, cosmetic and beautifying, and leisure and sports 

services 
•  accommodation resources, whose quality is set by the standards of technology, function and 

aesthetics. 
•  accompanying services in entertainment and tourism 
The method of attracting clients are marketing efforts, increasing the attractiveness of functional 

programme and spatial shape:
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•  attractive development of a given spa’s surroundings: construction of linked urban interiors aro-
und the spa complexes that are inscribed well into the environment and development of greenery 
„differently developed and differently furnished” [14],

•  creating attractive design of new and renovation buildings [14],
•  construction of hotels, with different standards, around spa complexes [2].

2.2. Shaping the spatial structure that surrounds spa complexes 

Spa centres can constitute autonomous complexes. Such examples are: Therme Rogner Bad Blumau 
(Illustrations 1, 8, 9, 12, 13a,b), Therme Loipersdorf  (Illustrations 5, 7) or Reiter’s Familientherme 
Stegersbach (Illustration 4). In the settlement structure of existing towns are: Heil Therme Bad 
Waltersdorf, Parktherme Bad Radkersburg (Illustration 3) and Avita Therme Bad Tatzmansdorf. The 
buildings are located in places with attractive landscape and culture. They become inherent parts of 
natural environment, expose nearer and further views from important parts of the interior, such as: 
swimming pools, courtyards, relaxation rooms. In the context of better adjustment, we can talk about 
comprehensive activities, undertaken in order to improve the building development of complexes, whole 
towns or regions [14]. Example of a complex which constitutes a whole village is the Therme Loipersdorf, 
where functional changes were made, interior design was redeveloped and there were adjustments in the 
area surrounding the complex (Illustrations 5, 7). In Reiter’s Familientherme Stegersbach the change 
was not only in programme and function, as the complex is now suitable for families, interior design 
was redeveloped, as was the external architectural shape (Illustration 4). There was a change in the 
development programme of the complex that surrounded the thermal spa. On the walking grounds 
between the golf course and the spa area hotels were build, different in standard, surrounded by suitably 
arranged greenery (Illustration 11).

In the settlement, changes are made in the surroundings and inside the complex. Green areas are 
designed, that cater for the needs of different age groups. Multi-functional developments are created on 
the scale of one town or the whole region. Both Styria and Burgenland are examples of such ventures. 
Green areas are becoming increasingly attractive, thanks to the introduction of: bicycle lanes, horse-riding 
routes, Nordic walking paths, cross-country skiing paths, golf courses, equestrian areas [12] (Illustration 
13a), sports fields, wood parks which enter the woodlands, open air art gardens, thematic gardens etc.. 
Among those solutions it is important to remember to ensure access to different methods of transport and 
a sufficient number of parking spaces. 

An important element on the border of exterior and interior are the reception areas. Both parts of 
buildings and the adherent elements of small architecture convey the message of the function and standard 
of the complex. In Stegersbach a tower with a lift and external staircase allows to access the main entrance 
from the level of the car park. It is an element, which informs about the name (family thermal baths – 
Illustration 4) and is a strong architectural accent. In Radkersburg the elevation of the entrance wall is made 
of glass and allows to look inside from the outside and conversely, thus joining the designs of greenery in 
the building and outside (surrounding the fountain) (Illustration 3).

Designing green areas according to newest fashion and standards of landscape architecture has 
become the norm. Techno-creative design ideas are implemented in direct neighbourhood of buildings, but 
also in whole adhering man-made park landscapes. (Illustration 13a) Green sculptures – an installation – 
an above-normal size head and hands that emerge from the surroundings, were designed in Bad Blumau 
(Illustration 13b). In the hotel complex in Stegersbad there are, in turn, modern gardens surrounding the 
buildings (Illustration 11).
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2.3. Shaping of medical and leisure space in spas. 

An important role in creating a new image in a spa is played by an attractive appearance of newly-built 
or redeveloped buildings. In Therme Rogner Bad Blumau renovation works were conducted according to feng 
shui philosophy, with a change of elements of interior design so that they would fit this particulars school of 
thought. Next to the entrance to swimming pool hall an unnaturally big six-point wind bell and in the hall and 
adhering rooms the relaxation spaces were placed under canopies (Illustrations 9) and lit with candlelight. 

In the creation of interior space in spas, water is the main material and a source of inspiration. 
[5-7]. It is the fundamental medium which ensures regeneration of vital strength in the organisms of the 
clients, it determines the atmosphere inside and architectural and construction solutions. In the design and 
construction process new construction and sanitary technologies are used, in order to maintain correct 
parameters of water, water equipment and remaining elements in the space of the spa and to ensure physical 
and mental comfort of the visitors. [4].

The basic attraction of spas are the indoor and outdoor pools of different shape and function and 
different water temperatures, from 25 degrees Celsius in leisure pools to 38 degrees in thermal baths. 
Among those various pools there are attractions such as additional underwater light and acoustic effects. 
In the outdoor thermal bath in Therme Loipersdorf music was synchronized above and below water, an 
effect which is accompanied by light effects. In Reiter’s Familientherme Stegersbach, on the other hand, 
the outdoor thermal bath is lit by a cyclical pattern of a single-shade of light. 

The classic water attractions are geysers, hydro-massages, air massage benches or water cascades. 
An interesting solution is the introduction of natural water pools on the grounds that surround a spa and 
introduction of bathing ponds. Such solution was used in Therme Rogner Bad Blumau in the Wulkania part.

3. Conclusions

Spa complexes in Styria and Burgerland are continuously developed, according to the needs of 
their clients. It happens not just strictly in the spa sphere, but also in paramedical, leisure, sports and 
entertainment services. The architectural and urban tissue, designed to be ergonomic and visually attractive, 
is not without its significance. 

To ensure suitable aesthetics, physical and mental comfort and to maintain correct parameters of 
water equipment and the remaining elements of the space of the buildings, new construction and sanitary 
technologies are used, including the newest developments in the field of natural therapy and rehabilitation. 
Water and greenery, with their pro-ecological connotations, are the main design material of entertainment, 
leisure and health and beauty areas. Water, as a functional medium, inspires not only formal architectural 
solutions, but also the ones that are not usually associated with it – technical and constructional. It is 
widely used in thermal baths, it creates a new quality  in their function, spatial form and landscape. 
Consequently carried out road of development through modernization and innovation, can bring, apart 
from the measurable balneological achievements, also a marketing success, whose proof is the fact that 
the complexes in Styria and Burgerland in Austria became a significant, multi-functional centre of therapy, 
tourism, sports and leisure in Europe [2, 13-17]. The effect of such measures is, apart from answering the 
needs of the market, the shaping of habits of potential groups of clients, which contributes to an increasing 
pace in the development of family spa tourism, which has become more and more popular in recent years. 

It is worth noting that the materials gathered during the research trip were used by the author in 
realization of non-compulsory subjects “Water Leisure Buildings in Landscape. Water Parks” in Landscape 
Architecture and “Water Parks” in Architecture at the Architecture Faculty at the Cracow University of 
Technology, while teaching future specialists in the field of design of spa and wellness complexes. 
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1. Wstęp 

Rozwój termalnych ośrodków spa i kreowanie ich programu funkcjonalnego oraz kształtu archi-
tektonicznego i urbanistycznego [1, 11–16] wymaga wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań. 
Tematem tej pracy jest analiza wybranych obiektów spa na terenie Styrii i Burgerlandu (Austria) pod ką-
tem wdrażania różnych rozwiązań w zakresie ich formy i funkcji. Podjeto próbę uchwycenia kierunków 
rozwoju zarysowujących się w ich kształtowaniu w ostatnich latach. Praca jest kontynuacją badań nauko-
wych z zakresu techno-kreacji (pojęcie zdefiniowane przez autorkę niniejszego artykułu w: [18, s. 43–48; 
19, s. 215–217; 20]) na polu architektury i architektury krajobrazu w ramach projektu „Politechnika XXI 
wieku – Program Rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych 
polskich inżynierów”. Badaniami objęte zostały wybrane obiekty termalne, w Styrii: Therme Rogner Bad 
Blumau, Heil Therme Bad Waltersdorf, Therme Loipersdorf, Park Therme Bad Radkersburg, oraz na te-
renie Burgenlandu: Reiter’s Familientherme Stegersbach, Avita Therme Bad Tatzmansdorf, które autorka 
wizytowała w trakcie wyjazdu studialnego.

2. Techno-kreacyjne przekształcenia przestrzeni spa

Lokalizację obiektów spa zasadniczo determinują zasoby naturalnego surowca leczniczego lub 
możliwość jego łatwego transportu. Domeną projektanta pozostaje takie zagospodarowanie urbanistyczne 
i ukształtowanie architektury, aby obiekt był jak najlepiej osadzony w krajobrazie, dobrze skomunikowany 
i nie wywierał destrukcyjnego wpływu na środowisko naturalne.

Oferta usług terapeutycznych, zależna od wspomnianego surowca, którym mogą być woda leczni-
cza, gaz leczniczy, peloidy, itp., pozostaje w gestii osób przygotowujących program funkcjonalno-użytko-
wy. Możliwości zastosowania surowców są w pewnym sensie ograniczone liczbą znanych metod terapeu-
tycznych, jednak forma, różnorodność i standard usług pozostawiają szerokie pole do działania. Istotny 
wpływ na podniesienie walorów spa ma tworzenie oferty usług uzupełniających, zarówno co do ich ilości 
i jakości, jak i atrakcyjności funkcjonalnej i estetycznej samych obiektów.

Ważną rolę w procesie ewolucji przestrzeni termalnych spa odgrywają najnowsze materiały, techniki 
i technologie, będące współcześnie w rękach architektów wyjątkowo twórczym narzędziem – tworzywem. 
Wykorzystanie go na szeroką skalę w projektowaniu architektonicznym i krajobrazowym wykształciło już 
nową politykę architektoniczną ukierunkowaną na kreatywność, piękno i innowacje, określaną mianem 
techno-kreacji [4, 8–10], mającą również swoje odzwierciedlenie w procesach modernizacji, przebudowy 
i rozbudowy.

Ewolucja obiektów spa polega na tworzeniu nowej jakości w kształcie ich architektury oraz otacza-
jącego krajobrazu pod względem:

•  funkcji – dzięki nowym możliwościom modernizacyjnym, tworzeniu nowych wartości użyt-
kowych, np. przez adaptowanie przestrzeni otwartych jako części urządzeń rekreacyjnych lub 
wnętrz budynków inteligentnych,

•  formy – poprzez pomysły formalne możliwe do zrealizowania dzięki postępowi techniki, a tak-
że poprzez uzyskanie form dotychczas nieosiągalnych ze względu na ograniczenia techniczne 
(inżynierskie),

•  racjonalnych i ekonomicznych rozwiązań technicznych – zapewniających bezpieczeństwo użyt-
kowania, bezawaryjność i trwałość.

Z kolei podnoszenie walorów użytkowych zarówno obiektów modernizowanych, jak i nowo 
wznoszonych przejawia się w poszukiwaniu głębszej filozofii w sferze ich funkcji i wielozmysłowego 
odbioru. W tej materii zauważane są tendencje do stosowania w obiektach swoistej stylistyki otoczenia 
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oraz swoistej estetyki wystroju wnętrz. W wypadku pierwszej kategorii działań możemy wskazać po-
dejście eko i wątki feng shui na przykładzie Bad Blumau (ogród pamięci, Vulkania, stawy kąpielowe) 
[3]. W wypadku drugiej zaś mamy do czynienia z feng shui na przykładzie Bad Blumau czy high tech 
w termach w Stegersbach.

2.1. Kształtowanie struktury programowo-funkcjonalnej spa

Korzystanie z różnorodnych zabiegów odnawiających i usprawniających funkcjonowanie zmysłów 
oraz ciała było od zawsze uznawane za metodę zapewnienia sobie długiego, zdrowego i szczęśliwego ży-
cia, bywało także w różny sposób uzależnione od religii, kręgu kulturowego, pozycji społecznej, jak i pa-
nującej w danym okresie mody.

W czasach wymagających wyczerpującej pod względem fizycznym i psychicznym, wielokierun-
kowej aktywności człowieka, przy wydłużającej się średniej długości życia i okresu jego produktywno-
ści, ludzie są w szczególny sposób zainteresowani utrzymaniem przez długi czas młodego, atrakcyjnego 
wyglądu, sprawności psychofizycznej i kondycji zdrowotnej. Staje się to wyjątkowym bodźcem do coraz 
szybszego rozwoju rynku usług spa, a co za tym idzie – odpowiedniej bazy obiektowej, realizowanej bądź 
to w ramach już istniejących ośrodków, bądź budowanej od podstaw. Rozwój ten przyczynia się do wzmo-
żonego poszukiwania ulepszonych, komfortowych i coraz bardziej atrakcyjnych form świadczenia tych 
usług przy jednoczesnym podnoszeniu skuteczności metod terapeutycznych. Na zmianie dotychczasowych 
trendów korzystają klienci tych ośrodków, otrzymując produkt doskonalszy i kompleksowy.

Zauważa się tendencję do rozdzielania działań ściśle leczniczych, wymagających opieki lekarskiej 
i nadzoru rehabilitacyjnego (Medical SPA), od działań kwalifikowanych jako wellness i spa, charaktery-
zujących się przewagą usług w systemie samoobsługowym (określanych do niedawna mianem odnowy 
biologicznej) z ewentualnym dyskretnym nadzorem instruktorskim, weryfikującym prawidłowość indywi-
dualnego doboru zabiegów i ćwiczeń pod względem wskazań i przeciwwskazań.

Na zmianę dotychczasowego podejścia do sposobów i zasad organizacji, budowy i modernizacji 
ośrodków spa wywiera wpływ szereg czynników. Podstawowe z nich to:

•  powszechna w krajach wysoko rozwiniętych tendencja propagująca zdrowy tryb życia, codzien-
na dbałość o higienę psychiczną i fizyczną,

•  łatwość przenoszenia wzorców w zakresie własności intelektualnej i rozwiązań technicznych,
•  rozwój nowych technologii wykorzystywanych pośrednio przy świadczeniu usług w tym zakresie,
•  wzrost konkurencyjności na rynku usług uzdrowiskowych w warunkach równoważenia podaży 

i popytu,
•  zwrócenie się w kierunku holistycznego podejścia do działalności spa,
•  postęp w dziedzinie medycyny, rehabilitacji, kosmetologii i dziedzinach pokrewnych.
Czynniki te wpływają bezpośrednio na nowe programy funkcjonalno-użytkowe ośrodków spa oraz 

w znaczący sposób oddziałują na sferę kształtowania ich tożsamości architektonicznej zawartej ostatecznie 
w strukturze urbanistycznej, architektonicznej, budowlanej czy infrastrukturalnej.

Potencjalny klient – kuracjusz, mogąc wybierać w bogatej ofercie produktów [13–15] (usług) spa, 
poszukuje najlepszej propozycji, biorąc pod uwagę:

•  położenie i dostępność komunikacyjną,
•  kompleksowość usług leczniczych, odnawiających, kosmetyczno-upiększających i rekreacyjno-

-sportowych,
•  bazę lokalową (obiektową), której jakość wyznaczają standardy techniczne, funkcjonalne i estetyczne,
•  towarzyszące usługi rozrywkowe i turystyczne.
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Sposób na przyciągnięcie kuracjuszy to zabiegi marketingowe, uatrakcyjnianie programu funkcjo-
nalnego i kształtu przestrzennego:

•  atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów spa: realizacja wokół obiektów szere-
gu zakomponowanych, powiązanych ze sobą wnętrz urbanistycznych o różnych funkcjach oraz 
kształtowanie terenów zieleni „różnie zagospodarowanej i różnie urządzonej” [14],

•  tworzenie atrakcyjnego wyglądu nowo powstających i remontowanych obiektów [14],
•  budowa hoteli o różnym standardzie wokół obiektów spa [2].

2.2. Kształtowanie struktury przestrzennej otaczającej obiekt spa

Obiekty spa mogą stanowić autonomiczne kompleksy. Jako przykłady warto w tym kontekście 
przywołać: Therme Rogner Bad Blumau (ilustracje 1, 8, 9, 12, 13a) i b)), Therme Loipersdorf (ilustracje 5 
i 7) czy Reiter’s Familientherme Stegersbach (ilustracja 4). W strukturze osadniczej już istniejących miej-
scowości funkcjonują natomiast: Heil Therme Bad Waltersdorf, Parktherme Bad Radkersburg (ilustracja 
3) i Avita Therme Bad Tatzmansdorf. Obiekty te lokalizowane są w miejscach atrakcyjnych krajobrazowo 
i kulturowo. Wpisane w naturalne środowisko, eksponują bliższe i dalsze widoki z ważnych punktów wnę-
trza, takich jak niecki basenowe, dziedzińce czy wypoczywalnie. W kontekście lepszego dopasowania, 
można mówić o kompleksowych działaniach zmierzających do poprawy zagospodarowania wiosek-obiek-
tów, całych miejscowości czy regionów [14]. Przykładem działań w ramach wioski-obiektu są Therme 
Loipersdorf, gdzie dokonano zmian funkcjonalnych i wystroju wnętrz oraz aranżacji terenów zewnętrz-
nych wokół obiektów (ilustracje 5 i 7). W Reiter’s Familientherme Stegersbach dokonano nie tylko zmiany 
programowo-funkcjonalnej, przemianowując obiekt na kompleks służący do wypoczynku rodzinnego, ale 
równocześnie zmieniono diametralnie wewnętrzny wystrój i zewnętrzny kształt architektoniczny (ilustra-
cja 4). Zmieniono też projekt zagospodarowania kompleksu otaczającego termy. Na terenach spacerowych 
pomiędzy polem golfowym a terenem spa wybudowano hotele o różnym standardzie, otoczone odpowied-
nio skomponowaną zielenią (ilustracja 11).

W obrębie miejscowości dokonuje się zmian terenów otaczających i wewnętrznych. Projektuje 
się i urządza tereny zieleni o programie zapewniającym wypoczynek różnym grupom wiekowym. Kreuje 
się wielofunkcyjne założenia w skali jednej miejscowości bądź nawet i całego regionu. Zarówno Styria, 
jak i Burgenland to przykłady tego typu przedsięwzięć. Projektuje się tam atrakcyjne zagospodarowa-
nie terenów zieleni, wprowadzając: ścieżki rowerowe, trasy jazdy konnej, ścieżki nordic walking, trasy 
narciarstwa biegowego, pola golfowe, tereny hippiki [12] (ilustracja 13a)), boiska sportowe, parki leśne 
przechodzące w las, plenerowe ogrody sztuki, ogrody tematyczne itp. Wśród tych wszystkich rozwiązań 
ważnym problemem jest zapewnienie dostępności komunikacyjnej i odpowiedniej ilości miejsc parkin-
gowych.

Ważnym elementem na granicy zewnętrza i wnętrza obiektów są strefy wejściowe. Zarówno części 
budynku, jak i przyległe elementy małej architektury są wyróżnikami informującymi o funkcji i standar-
dzie obiektu. W Stegersbach wieża z windą i schodami zewnętrznymi pozwala na przejście z poziomu 
parkingu do głównego wejścia. Jest elementem, który informuje o nazwie (termy rodzinne – ilustracja 4) 
oraz mocnym akcentem architektonicznym. W Radkersburgu natomiast przeszklona elewacja wejściowa 
umożliwia bezpośredni wgląd z zewnątrz do wnętrza i odwrotnie, łącząc aranżacje wewnętrzne oraz ze-
wnętrzne kompozycje roślinne wokół fontanny (ilustracja 3).

Projektowanie terenów zieleni w myśl najnowszych mód i standardów obowiązujących w archi-
tekturze krajobrazu staje się normą. Techno-kreacyjne idee projektowe są realizowane w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów, ale także w całych przyległych założeniach o charakterze parkowym (ilustracja 13a) 
Zielone rzeźby – instalacje ponadnaturalnej wielkości w postaci głowy i rąk wynurzających się z otoczenia 
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– zaprojektowano w Bad Blumau (ilustracja 13b)). Z zakomponowanymi współcześnie ogrodami mamy 
z kolei do czynienia w otoczeniu kompleksu hotelowego w Stegersbad (ilustracja 11).

2.3. Kształtowanie przestrzeni leczniczo-rekreacyjnej obiektu spa

Istotną rolę przy kreowaniu nowego wizerunku spa odgrywa tworzenie atrakcyjnego wyglądu nowo 
powstałych lub remontowanych obiektów. W Therme Rogner Bad Blumau przeprowadzono prace renowa-
cyjne, opierając się na filozofii feng shui i zmieniając elementy wystroju wnętrz zgodnie z tymi zasadami. 
Przy wejściu do hali basenowej wprowadzono ponadnaturalnej wielkości sześcioramienny dzwon wiatro-
wy, a w samej hali i przyległych pomieszczeniach miejsca wypoczynkowe pod baldachimami (ilustracja 9) 
i oświetlenie za pomocą świec.

Przy kreowaniu przestrzeni wewnętrznych obiektów spa woda jest głównym tworzywem i źródłem 
inspiracji [5–7]. Jako podstawowe medium użytkowe regenerujące siły witalne organizmów kuracjuszy 
determinuje atmosferę panującą we wnętrzach i rozwiązania architektoniczno-budowlane. W procesie pro-
jektowo-realizacyjnym wykorzystuje się coraz nowsze technologie budowlane i sanitarne, aby utrzymać 
odpowiednie parametry wody, urządzeń wodnych i pozostałych elementów przestrzeni obiektów spa oraz 
zapewnić komfort fizyczny i psychiczny użytkownikom [4].

Podstawową atrakcją obiektów spa są baseny wewnętrzne i zewnętrzne o różnych kształtach i funk-
cjach oraz różnych temperaturach wody – od 25°C w basenach rekreacyjnych do 38°C w termalnych 
basenach leczniczych. Wsród tych basenów występują obiekty, w których dodatkową atrakcję stanowią 
podwodne efekty świetlne i akustyczne. W zewnętrznym basenie termalnym w Therme Loipersdorf zasto-
sowano synchronizację muzyki pod i ponad taflą wody, łącząc ją z efektami świetlnymi. Natomiast w Re-
iter’s Familientherme Stegersbach zewnętrzny basen termalny oświetlony jest cyklicznie zmieniającym się 
jednobarwnym światłem.

Do klasyki należą atrakcje wodne w postaci gejzerów, hydromasaży, ławeczek powietrznych czy 
kaskad wodnych. Interesującym rozwiązaniem jest wprowadzanie naturalnych zbiorników wodnych na 
terenach przyległych do spa oraz tworzenie stawów kąpielowych. Rozwiązanie takie pojawia się w Therme 
Rogner Bad Blumau w części Wulkania.

3. Podsumowanie

Powstałe na terenie Styrii i Burgerlandu kompleksy spa są nieustannie rozwijane, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom klientów. Doskonalenie to postępuje nie tylko w sferze spa sensu stricto, ale rów-
nież w zakresie usług paraleczniczych, rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych. Nie bez znaczenia 
pozostaje przy tym ergonomicznie i wizualnie komponowana tkanka architektoniczno-urbanistyczna.

Do zapewnienia odbiorcom odpowiedniej estetyki, komfortu fizycznego i psychicznego, a także 
w celu utrzymania odpowiednich parametrów użytkowych urządzeń wodnych i pozostałych elementów 
przestrzeni tych obiektów stosuje się nowe technologie budowlane i sanitarne, w tym najnowsze w dziedzi-
nie przyrodolecznictwa i rehabilitacji. Woda i zieleń ze swoimi proekologicznymi konotacjami są głównym 
tworzywem projektowym miejsc rozrywki, rekreacji i odnowy biologicznej. Woda jako medium użytkowe 
inspiruje nie tylko formalne rozwiązania architektoniczne, ale i te mało z nią kojarzone, techniczno-bu-
dowlane. Użyta w przykładowych obiektach termalnych tworzy nową jakość w ich funkcji i formie prze-
strzennej oraz krajobrazie. Konsekwentnie realizowana droga rozwoju poprzez modernizację i innowację 
może przynieść oprócz wymiernych osiągnięć balneologicznych również sukces marketingowy, czego do-
wodem jest fakt, że zespół obiektów wodnych na terenie Styrii i Burgerlandu w Austrii stał się znaczącym 



88

wielofunkcyjnym ośrodkiem leczniczym, turystycznym i sportowo-rekreacyjnym w Europie [2, 13–17]. 
Efektem takiego postępowania, oprócz wychodzenia naprzeciw potrzebom rynku, jest również kształtowa-
nie nawyków potencjalnych grup klientów, co przyczynia się do nabierania rozpędu modnego w ostatnich 
latach nurtu turystyki spa, głównie o charakterze rodzinnym. 

Warte odnotowania jest też to, że materiały zgromadzone w trakcie trwania wyjazdu studialno-na-
ukowego wykorzystane zostały przez autorkę w realizacji przedmiotów fakultatywnych „Wodne obiekty 
rekreacyjne w krajobrazie. Parki wodne” na kierunku Architektura krajobrazu i „Parki wodne” na kierun-
ku Architektura Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w kształceniu przyszłych specjalistów 
w dziedzinie projektowania obiektów spa i wellness.
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Ill. 1. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, general view (photo by S. Kuc)

Il. 1. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, widok ogólny (fot. S. Kuc)

Ill. 2. Avita Therme, Bad Tatzmansdorf, Austria, general view (photo by S. Kuc) 

Il. 2. Avita Therme, Bad Tatzmansdorf, Austria, widok ogólny (fot. S. Kuc)
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Ill. 3. Parktherme, Bad Radkersburg, Austria, main entrance (photo by S. Kuc) 

Il. 3. Parktherme, Bad Radkersburg, Austria, główne wejście (fot. S. Kuc)

Ill. 4. Reiter’s Familientherme, Stegersbach, Austria, main entrance (photo by S. Kuc)

Il. 4. Reiter’s Familientherme, Stegersbach, Austria, główne wejście (fot. S. Kuc)
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Ill. 5. Therme Loipersdorf, Loipersdorf, Austria, exterior swimming pool (photo by S.Kuc)

Il. 5. Therme Loipersdorf, Loipersdorf, Austria, basen zewnętrzny (fot. S.Kuc)

Ill. 6. Avita Therme, Bad Tatzmansdorf, Austria, exterior swimming pool (photo by S. Kuc)

Il. 6. Avita Therme, Bad Tatzmansdorf, Austria, basen zewnętrzny (fot. S. Kuc)
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Ill. 7. Therme Loipersdorf, Loipersdorf, Austria (photo by S. Kuc) 

Il. 7. Therme Loipersdorf, Loipersdorf, Austria (fot. S. Kuc)

Il. 8. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria (photo by S. Kuc)

Il. 8. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria (fot. S. Kuc)
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Ill. 9. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, interior (photo by S. Kuc)

Il. 9. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, wnętrze (fot. S. Kuc)

Il. 10. Avita Therme, Bad Tatzmansdorf, Austria, interior (photo by S.Kuc)

Il. 10. Avita Therme, Bad Tatzmansdorf, Austria, wnętrze (fot. S. Kuc)
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Ill. 11. Reiter’s Familientherme, Stegersbach, Austria, park (photo by S. Kuc)

Il. 11. Reiter’s Familientherme, Stegersbach, Austria, park (fot. S. Kuc)

Ill. 12. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, hippic area (photo by S. Kuc)

Il. 12. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, teren hippiczny (photo by S. Kuc)



96

Ill. 13a. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, park – main route  (photo by S. Kuc)  

Il. 13a. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, park –  główna aleja  (fot. S. Kuc)

Ill. 13b. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, green sculpture (photo by S. Kuc)

Il. 13b. Rogner Therme, Bad Blumau, Austria, zielona rzeźba (fot. S. Kuc)
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1. Introduction

As we think of a city as a place to live in, we notice a wide spectrum of factors, which influence 
the quality of urban environment. Interest in this problem, which emerged in social sciences in the 1960s, 
has gradually transpired to a wider awareness of designers. Increasingly more often we are witness to 
a public discussion about the quality of life in cities, which can be seen from time to time, after publication 
of the so-called city rankings in popular magazines. So far, many general and detailed formulas have 
emerged, which describe the problem of “the quality of life” in the city; in social sciences there appeared 
the term “livability” – describing that a given place is fit for habitation. The criteria of the term are, among 
others: overcrowding, natural threats and environmental conditions, presence of stressful situations in 
everyday life, the urban form and its relationship with accessibility and orientation, the feeling of safety, 
privacy, satisfaction with the living environment, bonds with neighbours (Cutterm 1985; Pacione, 1990 
[8, p. 1911]). On the American map of “the best places to live in”, Seattle has occupied, at least from the 
1990s, one of the top ranks. The high position that Seattle has, together with San Francisco, Boston and 
Austin, surely cannot be a coincidence; it is the result of an intentional city policy, which invests in long-
term development strategies and continues good planning ideas, conceived many years ago. Criteria, which 
influence Seattle’s high position are, among others: up-to-date offer of work places (presence of advanced 
technologies), good living conditions (city and its location) and social tolerance (social justice). Advantages 
of the location of the city are surely geographical factors, such as mild, oceanic climate, rich flora and fauna 
and varied landscape. But the power of Seattle lies in the fact, that the natural and geographical potential 
is intentionally employed and incorporated in the image of the city and its urban structure, which has been 
constructed for many years.

The city, which is a synonym of well-understood modernity, invests – more than other American 
cities – in sustainable development. The sustainability which is concerned here, pertains to both natural 
and cultural environment. Advanced ecological technologies are being invested in, as well as substantial 
revitalization projects, which mediate between the city and the natural environment. The balance in cultural 
area manifests itself through a wise connection between local and global factors. Seattle is a city which 
creates world-famous trends (it is the home of Starbucks and Amazon brands), but it also uses the multi-
cultural dynamics of its human capital – its inhabitants – in order to build its own, unique identity. It is a city 
aware of its history – short, but full of striking turns – but at the same time still in the process of “creating 
itself” – building and re-defining the physical and cultural space. 

2. City as a place and a sum of places

Seattle lies in the north-western end of the USA, on a mountainous scrap of land, surrounded by the 
vast areas of the Pacific. The city was founded, because in the area there was a bay, suitable for creating 
a port, as well as resources of timber, necessary for the development of construction and industry. Before the 
city was founded, logging and sea transport of timber took place in its area. As the city was founded in the 
middle of the 19th century, the inaccessible woodlands were slowly being adapted and urbanized. Difficult 
topographical conditions were an obstacle in terms of a fast development of the city. Until the end of the 
19th century, Seattle was a small port town close to Canadian border, scarcely connected with the rest of 
the country. The last years of the 19th century saw the Alaska-Yukon gold rush and resulted in the increased 
significance of Seattle as a main port and a base for gold-diggers on their way to Alaska. In 20 years, 
population rose from 63,000 (1890) to 240,000 (1910). Increase in population figures and the growing 
capital of the city forced its expansion outside the limits of the port. Widening the city area was connected 
with the need to conduct expensive and laborious actions which transformed the natural environment. New 
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areas were won over by regulating the channel of Duwamish river and draining the adjoining area, as well 
as covering with soil a substantial part of the delta of the river. The steep banks of the Puget Sound bay were 
transformed into flat terraces fit for habitation, along the ocean shore. 

Difficulties in acquisition of land and varied topography forced the fact that a straight outline to 
divide the space could not be used. Therefore, Seattle does not have the (otherwise typical for American 
cities) plan of “open” streets conducted through all the city, which cross at the right angle. The network 
bends in many different directions, so the streets of Seattle do not form axes, many kilometres long, that 
connect the whole city, but systems clear on a local scale and connected locally. The streets retain mutual 
perpendicularity in small areas, some streets end with natural obstacles, and those which continue, change 
their geometry to fit the needs of the terrain. It was clear from the moment Seattle was founded, that the 
city is a conglomeration of places, which appeared in various terrain conditions and in different time, albeit 
joined together into one coherent city organism. 

Intentional urban policy has played a great role in the process of integration of the city. In 1903, the 
city authorities invited a famous New York firm Olmsted Brothers / Brookline Massachusetts Landscape 
Architecture to create the whole system of green areas in the city: parks that would be connected with the 
city and with each other, green boulevards and small recreational areas in particular neighbourhoods. In 
1909 Alaska Pacific Exposition was organized – inspired by the conquest of Alaska. It showed the technical 
and industrial development connected with the endeavours. The exhibition took place on freshly-acquired 
land; the buildings, streets and avenues, as well as the open spaces were designed according to the rules of 
neoclassicism and the City Beautiful Movement. The area was later given to the University of Washington, 
in whose urban layout those rules of composition are very clear to this day. At the beginning of the 20th 
century the City Beautiful ideas were close both to the city’s authorities and its most influential denizens. It 
was a common belief that making the city beautiful, which was an important criterion of the development 
and modernization of the city, was not solely aimed at fulfilling the aesthetic needs of a human being, but 
also at advertising the city, building its positive image that would lure wealthy citizens, who would then 
turn into investors and sponsors. The life of the less wealthy citizens would be made more bearable, and it 
would evoke the feeling of pride in every inhabitant, the pride of their city. Such thinking of the city, which 
connects its physical dimension with the common understanding of the concept of the city, renders not 
just the designer, but the whole discussion on the topic, significantly important. Since the beginning of the 
20th century city planning has been taken care of by the Municipal Plans Commission, which works with 
private investors (inhabitants-sponsors engaged in projects and donors of land), and the presentation of the 
project in the city’s community is an important part of the process. An example of such project is the one of 
the city’s communication system, which was ordered by the authorities to be made by a railway engineer, 
Virgil Bogue. 

Bogue’s plan encompassed different types of means of communication (railway, carriageways for 
cars, sea transport), and the connected buildings of stations, tunnels, but also concepts that did not possess 
a direct link to the system, such as modernization of the city centre, new boulevards and parks. The plan 
was a reflection of the common understanding of the day, that the problems of a city cannot be solved 
without defining the lines of communication and moving residential housing and certain activities from 
the city centre to the outskirts (compare: Robert Moses’s plan in New York). Despite the city’s prosperity, 
the commission did not give in to the euphoria of an immediate realization of the modern project; it was 
subjected to discussion and evaluation of the voters. Lack of financial analysis of the project proved to be 
the weak point in the voters’ evaluation and therefore the whole endeavour was abandoned. After the years 
passed, however, the visionary thinking of the author was appreciated, especially in terms of conducting 
the road traffic, and the plan itself became one of the concepts of the city, to which later plans harked back 
– be it in its entirety or partially (in terms of conducting roads, development of the shore line or location of 
some city parks). 
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In 1923, Seattle, as one of the first cities in the USA (New York was first in 1916) signed the 
Zoning Ordinance. The zones, outlined in it, became the law, even if it was not in agreement with the 
landowners. One of the outlines of the plan was the protection of the existing residential enclaves against 
their dispersion and introduction of any unwanted industrial and technical development and warehouses in 
their area. Another important element was the retention of a part of the area for communication. 

Among other, later city projects in the 20th century, it is necessary to enumerate the investments 
into communication, parks and places of culture. The city transport was systematically developed and 
improved: first there appeared a tram line (1920s), then the project of fast road traffic was introduced 
(1950s), and, finally, a network of fast bus connections and the underground (1970s). Expo 1962, which 
was hosted by Seattle, was an important impulse for the development of the city. The city began to be 
recognized worldwide, not only thanks to the iconic silhouette of the Space Needle (an observation tower, 
erected at the time, which is still seen as a typical landmark of the city). Other cultural buildings come 
from that period, including Opera House, Science Center and Coliseum, as well as the fast network of 
overground communication – the Monorail, characteristic for the modernism, futuristic vision of the city. 

Involvement of the city as a whole, organized groups of inhabitants or even particular people, into 
the process of creation and maintenance of green areas in the city, and the cultural monuments, became 
a model example of public involvement in the decision-making process. Its result, the architecture of Seattle 
is a legible history lesson of 20th century urban ideas and architectural trends, and especially the newest 
examples prove the city’s involvement in the strategy of building its identity in relation to the connections 
with natural and cultural environment. 

3. 100-year anniversary of parks

During the 150-year long history of Seattle, the city acquired and shaped the natural landscape, but at the 
same time maintained control over the city’s development and the connection with the natural world. Specific 
environmental conditions and the local climate, although sometimes proved to be obstacles, were always treated 
as a worthy adversary, but not an enemy. Lifestyle, which is based upon such environmental conditions is referred 
to as North-western, it is the foundation of the identity of inhabitants and determines the genius loci of the city. 

It finds its reflection in the city landscape. When we look at Seattle today, we see a modern downtown 
which is a sum of skyscrapers and architectural endeavours of the 20th century, but the natural borders of 
the city still constitute the dominant note of the city. They consist of a dramatic line of longitudinally-
oriented Cascade Range with the dominant silhouette of Mont Rainier, which surrounds the city from the 
east, and the wide belt of the Puget Bay coastline from the west, with the Olympic Range in the distance. 
The lie of the land – including the substantial differences in the height above sea level and the complicated 
layout of the Pacific coastline, as well as numerous fresh-water basins (rivers and lakes) constitute the 
natural environment of the city. In addition, ca. 9% of the surface of today’s city is composed of parks 
and open green areas – that includes over 400 parks maintained by the city, there are also small woodland 
enclaves, playgrounds, recreational areas and golf courses [2]. Such impressive result, especially in terms 
of American cities, is a consequence of following the long-term Olmsted plan – it was aimed to encompass 
the scope of 100 years. What was extraordinary, apart from noticing the green areas’ ability to multi-task, 
was the long-term scope of the plan. 

Scientists from the University of Washington (Dooling, Simon, Yocom, 2006), while researching the 
implementation of the Olmsted plan and the planning of green areas in Seattle during the course of the century 
(1903-2003), highlighted four characteristic periods, which differed when it came to methods of acquisition 
of parklands and design priorities: (1). the “Olmsted vision” period (1884-1913), (2). “competition and 
limits” period (1915-1966), (3). “urban challenges” period (1968-1983), (4). “pocket parks in a global city” 
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period (1994-2003). The results of the research show very clearly the changes in the understanding of the 
role of green areas in the city and the changing attitude towards natural environment.

The first period of the creation of green areas in the city opens in 1884, when the city acquired 
land and created the first city park (Denny Park); the key date of the period, however, is 1903 – the year in 
which the city adopted the Olmsted plan. In the plan, there was the idea which united local politicians and 
influential citizens – to create a coherent, integrated system of parks, intertwined in the urban layout of the 
city. The romantic connection of the green park areas and the surrounding landscape was recognized, as it 
reflected in the words of Park Board Commissioners:

“Nature has blessed Seattle with great conditions for a system of beautiful parks. Surrounded by 
the waters of Puget Sound, Lake Washington, the vast Olympic and Cascade Ranges, with two big lakes in 
the middle of the city, what more can we want from the scenic environment” (Park Board Commissioners 
1912, after: [2, p. 305]).

City authorities were counting on the fact that this aesthetic vision would be assimilated by the higher 
class of citizen and would subsequently become the sign of Seattle’s identity – an exclusive city in the heart 
of the American Northwest. The park system was supposed to civilize, humanize and heal the city. Parks 
developed in the first period were often small in size, nicely designed, with the aid of natural scenery of the 
surrounding landscape, they were intended to be intersections of greenery in a densely populated modern 
city. The need of introduction of recreational areas among the residential districts was also acknowledged 
(the name of the plan was self-explanatory – Parks, Playgrounds and Boulevards for Seattle). The report 
of the Commission from 1922 set the desired distance from recreational (playground) to residential areas 
at 0,5 mile. Creation of the system of evenly distributed green areas was one of the main pillars of the 
Olmsted plan. Establishment of the plan and its implementation – with the support of voters (donations of 
land by landowners and buyout of “park shares”) at the very beginning of the 20th century proved that the 
public was engaged in the city’s interests, not only when it came to aesthetic values, but also protection of 
environment. The example of the latter is especially Schmitz Park Preserve (1908-1912), a forest enclave, 
given to the city by the landowner, in order to “move the city society closer to nature) [2, p. 306], and also 
to protect the valuable ancient fir forest, located at this spot. 

The second highlighted period (1913-1966), bore the mark of two world wars and the great crisis, 
was not favourable when it came to investments in the field of green areas. Until the middle of the 1920s, not 
a single park was created. Although the policy of the federal and city governing bodies, which introduced 
means of fighting unemployment (New Deal Programs) in the 1930s, and later during World War 2, when 
Seattle became an important industrial centre (i.e. Boeing factories), set up a number of new green areas, 
they were not considered a priority. After the great war, new needs appeared; there was a substantial 
development of technical and communication infrastructure. A system of highways appeared at the time, 
including the one that surrounded the city from the port side (Alaskan Way Viaduct, 1953) on the overpass 
lifted to the level of the top terrace of building development (Illustrations 1, 2).

The third period (1968-1983) saw the return of common decision-making and increased interest 
in the public space. Regular citizens (activists and “the people next door”) wanted to have influence over 
urban planning. The decision-making process ceased to be exclusive and costly. In 1970, Forward Thrust 
was created – a social initiative, focused on the evaluation of the future influence of the development of the 
city on the lives of citizens and protection of environment. It consisted of people from different regions of 
King County (the Seattle agglomeration area). who represented different views and lifestyles. The initiative 
contributed towards the creation of the Seattle development program, which was the most significant in the 
whole country. The elements of the program were the infrastructure of public transport (the underground), 
the system of anti-flood protection and the control of the level of pollution in the water, as well as a new 
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program for acquisition, furnishing and maintenance of open green areas. Some of the new green areas 
started to appear in places which had not previously been associated with greenery – such as Freeway Park 
(1976) located as a green passageway over the Interstate 5. According to the Grey to Green Initiative [2, 
p. 310], areas which had been to date covered with asphalt were to be transformed into green places. 

One of the most interesting projects of the time was the Gas Works Park (designed by Richard 
Haag, 1975) (Illustrations 3-6). The project was the answer to the search for new public spaces in the city, 
and at the same time one of the first examples of implementation of redeveloping an industrial building 
into a public park. The strong advantage of the park is its location at the shore of Lake Union. The project 
gained multiple awards, among others, thanks to the innovative approach towards technical heritage, and in 
2013 it was put in National Register of Historic Places. In 1970 Seattle Park Board commissioned Richard 
Haag Associates (RHA) to perform an analysis of the place and concept of land development (the master 
plan) of the designed park. The RHA studio opened its offices in the place of the erstwhile gasworks, 
from where it conducted its research and design works. While working on the park project, Richard Haag 
brought to his own (and contractors’) attention the immense value of the traces of the former building 
development and recommended retention of some elements of the industrial fittings in the area, because of 
their “historic, aesthetic and functional” value (Master Plan, 1971). The concept of the project was based 
upon rehabilitation of the area (cleaning the soil and the waters of the adjoining lake from pollution) and 
retention of the equipment of the former gas works (1906-1950). The architect personally engaged himself 
in the matter of convincing the public of the rightness of his idea, which was ultimately unanimously 
accepted by the Park Board. The concept centered around the adaptive reuse of buildings and technical 
equipment. 

The main entrance to the park leads from the green car park and Burke-Gilman Trail (integrated 
footpath and bicycle lane), which connects Puget Sound bay and Lake Washington. The line of trees, which 
separates the car park from the park itself is also the spot where the old railway was. The composition of the 
park consists of 7 elements: Earth Mound, North Lawn, Towers, Prow, Picnic Lawn and Shelter, Play Barn 
and South Lawn. What used to be an element of technical infrastructure was converted into recreational 
infrastructure; the old equipment remains in its original spot, secured and painted (some of them in abstract, 
strong hues) and available to visitors; the intention of the author of the project was to enable the visitor to 
interpret the surroundings according to his own convictions. It is possible to climb onto them, sit on them 
and use them as climbing wall. Architecture of the place is first and foremost the 5-storey high Towers 
– once they were the source of pollution, and now they constitute an intriguing landscape feature and an 
observation deck. The only remaining complex of buildings is the place which used to house the exhaust 
fumes compressor, converted into a roofed play space (Play Barn). In the walls of the hall, triangular 
rhythmic windows appeared, which add light to the room, and connect with the open space outside and 
spectacular views. The adhering concrete plot of land, which was once used to store coal, was transformed 
into a partly-roofed picnic space with tables (Shelter), on which it is possible to eat or play board games; it 
also houses from time to time a handicraft and antiques market. In the project, the connection of picturesque 
location with the potential of open public space was successfully utilized. Thanks to the thrifty development 
of the land (new architectural substance is minimal), one can reach the shores of the lake from every part 
of the park, immerse oneself in the water and admire the views. When here, we are very close to nature, 
and yet the whole city is within our reach; picturesque development of the neighbouring shores with the 
exclusive boathouses moored to the piers (which constituted the scenography of the 1990s film “Sleepless 
in Seattle”), the nearby Queen Ann Hill with its characteristic 19th century residential architecture and the 
silhouette of the city in the distance. It is therefore not surprising that the park became one of the favourite 
places of everyday and holiday recreation for the nearby residential districts and the whole city. One of the 
most often frequented spots in the park is the kite flying hill; through the park run main bike and trekking 
trails (it is here that city bike races start and finish). It is a place of great importance on the map of public 
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spaces in Seattle; in 1990 on the grounds of the park a 7-month vigil took place, a protest against the Gulf 
War; for many years, a summer music scene was organized in the park – the so-called Peace Concerts. In 
recent years, works have been undertaken to enlarge the park area – neighbouring areas are being included 
in the park grounds. 

The period of “pocket parks in the global city”, which concludes the 100-year period of Olmsted plan 
(1994-2003), is characterized by the promotion of existence and functioning of nature, mainly according to 
scientific understanding of ecological systems. Ecology gains a priority over aesthetic values, which dominated 
the discourse of green areas 100 years earlier. The vision from 1903 was again analyzed and widened, in the 
newest approach the attention is directed towards the pro-ecological functioning of nature within the city, 
which has not only aesthetic and functional meaning (recreational function of open spaces) for the inhabitants, 
but is aimed at protection of environment and its promotion. In that period, Wildlife Habitat Management Plan 
was established – as a sort of planning cover for development of green areas; the program was supposed to 
be the answer to the voices of Seattle citizens, who expressed the need for “wildlife as an integral part of the 
city” [2, p. 312]. The inhabitants are interested not only in leisure – active and passive, but also the possibility 
to observe wild species in their natural habitat. For the protection of critical areas, special environmental 
regulations were set, included in the city strategy of Environmental Critical Areas Policies. 

One of the most interesting examples of rehabilitation of post-industrial and run-down city areas 
and returning them to nature is the Olympic Sculpture Park (Illustrations 7-10). From the mid-19th century, 
the area of the modern-day park was modified (levelled to the shape of 3 terraces) and filled with sawdust, 
industrial waste and stones extracted during the construction of the city centre. Since the 1990s, when the 
city purchased the land from previous owners, the works to remove the polluted layer again commenced, 
and decision was made to redevelop the area into a public space. The implemented project is the result 
of many years of efforts of the city council in cooperation with Seattle Art Museum, first to buy out the 
land (1999), development plan (international architecture competition – 2001), realization of the project 
and granting public access of the land. The competition was won by the New York-based Weiss/Manfredi 
Architecture/Landscape/Urbanism. The axis of the project is the integration of an area which consists of 
two plots located on different ground levels (between the City level and the wharf), with different history 
and former purpose into one Z-shaped space, located picturesquely on a steep slope with the view to the 
ocean and the city. In the project, different methods of rehabilitation of post-industrial areas were taken into 
account, as they had to be adapted to existing conditions and intended purpose. The majority of the area 
was rehabilitated and dedicated to growing domestic species, and a part of the area was partially- (railway) 
or completely (road tunnel) covered with  a “park-building”. In this way, the lie of the land was given back 
its natural steepness. Through the transformation of topography, the authors of the project wanted to “join 
the city with the squalid wharf”, this was in order to “heal [the run-down, post-industrial] landscape” and to 
discover within it “the potential of urban space” [5, p. 7]. The space of Olympic Park is characteristic thanks 
to its merging of architectural elements (Paccar Pavilion and Neukom Vivarium, designed by Mark Dion, 
2004) and open ones (Amphitheatre of the Gates Foundation), engineering (the tunnel and the bridge over 
the railway track – Mimi Rogers Bridge) and landscape (development of green areas). Complementation 
and culmination of the program of the place is the great art in the open green space – sculptures and spatial 
installations – i.e. The Eagle by Alexander Calder, 1971; Wake by Richard Serra, 2004 and many other, 
smaller artifacts, often difficult to find among the natural elements which compose the place. Art objects 
– differently than within the confines of an ordinary museum – become the elements of architecture of the 
place, and at the same time direct the attention towards the meaning of context, co-creating an ephemeral 
land art. The landscape of the place changes together with the time of the day, week, year and weather 
– these are important factors when it comes to the presence of the users – people walk and run, sit in 
designated places (e.g. on movable chairs under Calder’s sculpture) or not completely designated ones (e.g. 
on the grassy knoll by the Mimi Rogers Bridge), to admire the art and the view of the bay. 



104

However, the aim of the project is not only creating a new and attractive public space, but also 
answering the needs of the place itself: hydrologic, tectonic and biologic. The shaping of green terraces and 
buildings facilitates the retention and usage of rain water (Seattle is one of the rainiest places in the USA) to 
irrigate the land for cultivation. Clean, filtered in the soil (40cm layer of soil, intertwined with geotextile until 
the depth of ca. 7m), the water is subsequently transferred directly into the bay. Ecological involvement of the 
project exceeds the boundaries of redevelopment of the regained area (including the rehabilitation of the area, 
cultivation of domestic species and retention and filtering rainwater) and encompasses actions connected with 
restoration of biological life into the degraded post-port bay along the Olympic Park. To that end, the concrete 
wall of the wharf was redeveloped, and furnished with an underwater shelf – a support, which constitutes 
a place fit for habitation and development of sea species, and in some places – the wall was removed, and in 
its place, pocket beach was introduced – a naturally shaped open wharf. The project shows that it is possible to 
join this, what to date was seen as contradictory – nature and art. In this case, the art (the land is owned by the 
Seattle Art Museum) supports environmental actions, in creating this place, it directs attention to the problems 
of protecting the environment. Olympic Sculpture Park is therefore a significantly telling exemplification of 
“cultural landscape”, which is a dualist construct of human being and the world of nature [9, p. 8].

4. Cultural landscape

David Jacques (1995) in The Rise of Cultural Landscapes, wrote that until the 1990s, evaluation 
of landscape was based mainly upon visual values and picturesqueness [9, p. 1]. In the 1990s, therefore, 
there occurred a revaluation of the concept of landscape; in relation to natural environment – natural 
picturesqueness was replaced with ecology and in terms of architectural/urban landscape – cultural 
representation, social justice and public interest in the planning process became leading values. It is 
the shortest way to describe the change in the design paradigm, which, in Seattle, especially in terms of 
designing public spaces – became the effective style of working. 

Problem of cultural representation is especially significant in the place such as Seattle, which has, since 
the mid-20th century, attracted immigrants from all over the world. This process is not closed; Seattle Dept. 
of Neighborhoods asserts, that in the upcoming decade, the population figures will rise by 50,000. Ethnic 
diversity, which is a feature of many American cities, results in cities’ division into ethnical enclaves, which 
significantly weakens the idea of the city as a whole and the formal status of its citizens. In such conditions, 
it is even more difficult to talk about public and joint involvement. Noha Nasser (2004) uses the term 
kaleido-scope to describe cultural landscape of ethnic enclaves, where “hybrid urban morphology connects 
localness and the vernacular with global (or imported) elements, and Leonie Sandercock (2003) describes 
the new urban conditions , in which “otherness”, “fragmentary nature” and “diversity”, but at the same time 
“repetition” dominate [4, p. 4]. Jeffrey Hou (2013) – a professor at the University of Washington, poses 
a question significant in this context – in what way can the city and its places contribute towards the multi-
cultural, mutual learning and understanding. In terms of social policy of a city, promotion of mixed ethnic 
arrangement of neighbourhoods and unconditional respect towards ethnic minorities become essential. In 
terms of urban planning more and more attention is directed towards the development of cultural competences 
of designers during their work with different groups of inhabitants and users; the competence based upon 
the ability to solve complex, often contradictory, expectations. This ability – connected with experience and 
communicativeness, which facilitates openness in discussion on the subject of the project – should result in 
the possibility of adjusting the project to cultural diversity. As Sandercock and Brock (2009) observe, what is 
important, is the understanding that identity of people and social groups is complex and cannot be summarised 
under the “umbrella of ethnicity” [4, p. 7], therefore strategies based on consulting and participation of ethnic 
groups suffer a fiasco, resulting from the lack of understanding of the nature of multiculturalism. What Hou 
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promotes is the transcultural placemaking. Creation of places requires a constant process of defining the aim, 
and taking into consideration the changing conditions; neighbouring enclaves cease to be stable ethnic groups 
with clearly outlined territorial boundaries. Cultural identity of the inhabitants of a modern city – similarly 
as the city – is always in the evolving process of transformation. Support of places of everyday interactions 
(understanding of the human-behaviour relation) is therefore important in placemaking, as is the parallel 
conduct of multicultural dialogue and defining the differences in formulated goals (participation methods), 
thinking about the safety of places and development of methods that facilitate cross-cultural understanding. 
Hou highlights, how important – in that new approach to design – is the development of the skill to transform 
conflicts into possibilities; after Wood and Landry (2008), he confirms that conflict of goals in urban design is 
a natural element of creation and springs from the fact that public space is a “political” space, and the conflict 
can become the interpretation of mutual knowledge and initiation of “creativity” [4, p. 13].

Seattle Department of Neighborhood and Neighborhood Planning Office is a good school of cross-
cultural studies and involvement (since 1995); the institution promotes the idea of the city as a place and 
a sum of places – neighbourhood enclaves. In the name itself manifests the idea of bonds in the neighbourhood 
and involvement; division into neighbourhoods is therefore at the same time an emotional and nominal one. 
The idea of neighbourhood is also based on the system of local schools, libraries, surgeries, greenery. In 
particular enclaves, projects of their development and problems connected with construction of buildings 
or public spaces are publicly discussed. An interesting new initiative of the Department of Neighbourhoods 
is the creation of P-patch gardens – small gardens, looked after by members of a given community, which 
are a place of urban cultivation (where fruit and vegetables are grown, people spend time together and 
get to know one another). The SDN watches over the strategy of placing the gardens in the city, but their 
projects, their execution and maintenance lie on the part of the community. The idea of neighbourhood is 
also connected with the promotion of local history, protection of local cultural and natural heritage. Strategy 
of small communities is important not only on the local level, but also on the city scale, it becomes a part 
of Seattle’s identity. What is interesting, attachment to local communities is not connected with typically 
small-town attitude, but is embedded in the tradition of public involvement and strong sense of identity. 
Inhabitants of Seattle can think locally and globally – e.g. 1/3 of work places in the city (data from 2005) 
are within the international trade sector; Seattle is the home of the 5th in terms of size, container port in the 
USA, and the brands from Seattle (Starbucks, Amazon, Boeing, Microsoft) are internationally renowned 
companies. The unique character of the city can be heard in the words of Paul Schell, the city mayor:

“We are 8,5 hours from Tokyo and 8,5 hours from London; we are quite a conservative city, a mosaic 
of small communities, in which 110 languages are spoken, and a living epicentre of technological change…” 
[6, p. 4].

The more important Seattle becomes on a global scale, the more attention is paid to the local 
dimension of the city; the city is thought of as a living place, which, contrary to consumer goods, consists of 
“organic components”: history, ecosystem and a social body, which shapes the form and the social character 
of the city [6, p. 6]. People connected with the city direct attention towards the distinct character of the 
architecture in Seattle, which bears the mark of local identity of the Northwest (a unique blend of American, 
Native American and Japanese influences). The indigenous architecture of Seattle is an expression of critical 
regionalism, it is not sentimental or kitsch, it is connected with local natural conditions, utilization of local 
materials and building techniques and the appreciation of the notion of space; it is therefore, as the locals 
ascertain, something more than “bear skin rugs thrown onto the floor” (a joke about Seattle architecture, 
apparently uttered by Rem Koolhas [6, p. 8]). An example of such architecture is the art of Steven Holl, 
who comes from Seattle: St. Ignatius Chapel (at the Seattle University) and the Bellevue Art Museum. In 
those projects, a particular modesty of form can be seen, combined with skillful use of light and space, and 
the way in which the buildings are connected with the surrounding nature. 
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Since the 1990s, as the city entered its economic boom, public buildings are increasingly more often 
designed by renowned architects. Post-modern buildings appear (e.g. the Seattle Art Museum, designed by 
Robert Venturi, 1991), or deconstructivist (e.g. EMP Museum, desgined by F. Gehry, 2000), which offer 
“global” architecture, and, although interesting, and capable of attracting lots of visitors (especially EMP), 
they are not – it seems – convincingly located within the local architectural context. Venturi’s building 
– correctly operates the space of the interior, and serves as a background for the rich and multicultural 
collection, but does not offer an interesting narration – the chance of creating a captivating space was lost 
in this instance, it seems, and the exterior of the museum (elevation decorated with geometrical, colourful 
frieze) is simply incomprehensible. The situation is different when it comes to Gehry’s design – his EMP 
(Illustrations 11-16) is, to a certain extent, an antithesis of SAM. Both the interior and exterior is rich 
with colours and waving form, an intricate arrangement of skylights was used in the roof, which create an 
intriguing spectacle at night, although it can only be seen from bird’s eye view (or from the top terrace of 
Seattle Needle); there are a lot of interesting places in terms of scenery, which coexist with the presented 
collection. The varied form of the building, which results from the collision of various shapes, materials 
and colours – manifests itself as a spatial sign of pop-culture; architecture supports multimedia effects and 
creates noisy and fluorescent background for the original artwork exhibited in the museum. 

The name of the museum – EMP – is an abbreviation of Experience, Music, Project. The author 
of the design – Frank Gehry, in the concept of the form of the museum was inspired by the experience of 
music, and the steel construction of the building with a warped surface was created with the aid of CATIA 
– a program normally used to construct planes (e.g. Boeings, whose headquarter is in Seattle) – Gehry was 
the first architect to use the program. The building with the surface of 13,000 sq. metres is divided into 
sections which concern: music, sci-fi and pop culture. The most successful part of the building seems to 
be the one dedicated to music: there is a gallery devoted to Jimmy Hendrix, in whose pop-art interior with 
low, colourful sofas, we can feel as if it were the 1960s, but there is also a dark gallery dedicated to Nirvana 
and its charismatic singer, Kurt Cobain. This gallery presents the idiosyncratic character of Seattle music 
scene in the 1990s. Its interesting continuation is the presentation of new music and music videos of local 
bands, with takes shot in the city. This gallery – located on the mezzanine of the museum – intriguingly 
connects the set design-like narration of the exhibition, placed behind low walls, with the architecture 
of the building (open, as though unfinished construction of the roof, composed of seemingly accidental 
shapes) and the place itself; what is presented here is connected with the city and its culture. But the EMP 
building as a whole seems to not fully use the potential of its interesting location and the unique history 
of the place. The EMP project became one of the elements of rehabilitation of EXPO-62’ area; it stands in 
the middle of the area, exactly on the axis of the redeveloped Monorail track, which cuts the building in 
half, right after its start from the first station. This situation seems to be very intriguing, when the building 
is looked at from bird’s eye view – the fast, light railway momentarily enters the metallic folds of the 
building’s “skin” and disappears inside it, only to appear moments later on the other side of the building 
and ride towards the downtown part of the city. From the level of the entrance, the situation also seems 
promising, although we still do not see much, because the railway is now over our heads and we just see 
the track. Riding in Monorail is a Star Trek-like experience; everything, beginning with the first station, the 
interior of the railway and even the suit of the conductor is in perfect accord with the vision of the future 
a la 1960s. When the railway begins its journey (accompanied by a quiet humming and a feeling of being 
inside a starting space rocket), the hope of experiencing something extraordinary when the railway will 
reach the EMP increases. Regrettably, however, in the building the train passes through a dark tunnel with 
limited visibility. Similarly, inside the museum the futuristic effect of a railway passing over the heads of 
visitors was not given its full potential. It is impossible to observe the railway when inside the building, the 
image is left to visitors’ imagination – it is a pity, especially taking into consideration that parts of the roof 
are made of glass, and that it would be an interesting echo of the sci-fi exhibition, while at the same time 
a successful reference to the history of the city and the place. 
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Among other buildings in Seattle, designed in recent years, Central Library attracts the most attention 
(designed by Rem Koolhaas, 2004) – it is the main building of the Seattle Public Library (Illustrations 17-22). 
The building is doubly interesting: first thanks to its extraordinary architectural form and secondly as an 
example of a design which was created in the atmosphere of unusual public interest and involvement and 
which gave rise to a discussion of methods, project priorities and the role of architect. Seattle Public LIbrary 
is an institution of culture well-known in the city, with a substantial amount of tradition. Its first, original 
building (traditional, neoclassicist) was erected in 1906, one of the sponsors of the project was Andrew 
Carnegie, steel industry tycoon from New York, and founder of libraries for the whole English-speaking 
world. In 1960 the building was replaced with a new one, more functional and international in style, but 
after two generations passed, this building also proved to be insufficient and not modern enough. The city 
had the financial support of the founders of Microsoft, Bill Gates and Paul Allen and decided on giving 
the library a new headquarter. In the new, third project, technological branch played a great role, not only 
via the sponsors of the library, but as a source of information and the ultimate success of the design. The 
library uses a wide variety of Internet resources via Google (universities such as Harvard, Stanford, Oxford, 
University of Michigan and The New York Public Library signed an agreement in 2004, according to which 
they were to digitalize their resources and make them available to the public).

From the very beginning the project was supposed to be a model example of democratic, pluralist 
design. Implementation of the project was a part of the SPL strategy, created in 1998 to develop the network 
of city libraries (including the headquarters – the Central Library and small branches in particular districts). 
The chosen design (Koolhaas’s project) won the architectural competition and the public was continuously 
informed about the developments. Workshop groups of different users of the library were engaged in the 
design process – among them people with disabilities, non-English-speaking members and businesspeople; 
there was also an open debate with other users – the homeless and the children, among others. According 
to the premises of SPL, the Central Library was to become “a special social place” and at the same time 
“a signature building” and “a landmark”, embodying the values of the urban community of Seattle [7, p. 6]. 
Implementation of the project was preceded by numerous (more than 100) meetings with the citizens – the 
users of public libraries in the whole city. The meetings took place in local branches of SPL, but also in 
restaurants and church vaults. A record amount of money was gathered to invest in the public library of 
which 70% was earmarked for the construction of the main building. The rest of the money were supposed 
to facilitate the renovation or building 6 branches throughout the city. When it came to the main building – 
the expectations were that it would be something more than a “box for books and people”, something more 
than a functional building – a building of new “ideas” was anticipated [7, p. 6].

Rem Koolhaas’s design (OMA with the cooperation of a Seattle firm – LMN Architects) is full of new 
ideas in the concept of a library. In a sense it is an experiment, in the formal and functional understanding, 
and at the same time it is an implementation of the architect’s idea of metropolitan architecture. When it 
comes to functionality, the building is divided into two categories of usable space: stable areas – housing 
predictable activities (administration, book warehouse, meeting rooms, auxiliary rooms and underground 
garage), and “unstable areas” with a program of activities difficult to foresee [9, p. 139]. Stable functions 
were placed in separate boxes, located freely within the open space of the building. Communication method 
for the public was organized in the form of fast escalator and lifts, marked with a fluorescent shade of 
yellow, which connect all the main blocks of the building. There is also a number of other solutions – ramps 
and traditional staircases. The building occupies a plot of land between two streets (4th and 5th Avenue) 
and intelligently utilizes the discrepancy of the levels of the streets inside the building; from the level 
of both streets there are entrances into the building. The entrance in 4th Avenue leads through the returns 
section to the lending part and children library, located left of the entrance and separated with a glass 
wall. From the level of 5th Avenue, the entrance leads to the main hall (where there is also a shop and 
a small café), an open auditorium room and some of the resources (teenage library and fiction). Between 
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the levels of both entrances, accessible to the public, an auditorium room was located (its crown opens to 
the hall), meeting rooms (the rooms are connected with a communication route in abstract red colour, which 
creates extraordinary visual effects) and utility rooms. Above the main hall there is another escalator, which 
connects the lower hall with the open spaces of the reading room and computer reading room, located a few 
storeys above. Long stretch of fast escalators intersects the 4-storey spiral of books – the meandering tape 
of cramped and low spaces of book storage; it can be accessed from a few points, where landings were 
placed in the run of the escalator. The spiral of books is in the spatial sense a ramp with a small gradient, 
which meanders around the central axis of the building. When we choose to move along the ramp, we 
choose a slow path, which allows free access to the book archive and evokes the thick atmosphere of an 
old library, in spite of the ultra-modern architecture. The ambience is constructed by books themselves, 
running endlessly and seen at many levels at the same time. There is also the low ceiling and small (in this 
part of the building) windows, which isolate the kingdom of books from any external influences. Inside 
this enclave, between the shelves there are small alcoves intended to be used by readers. The level of the 
upper reading room resembles the space of the main hall – high and open. However, the level of the reading 
room offers spectacular views (cropped, but also partly obscured by a diagonal grid of the construction of 
the wall) of Seattle and Puget Sound Bay, and an abundance of natural light. It creates an extraordinary 
atmosphere, far from the traditional atmosphere of a library, but rather an unusual place of meetings; this 
ambience is reinforced by use of informal, comfortable seats in the center of the space. The last storey 
hosts the administration offices, inaccessible to the public; the attraction of the upper level is the view of 
central void – the open space which begins in the main hall and continues up, until the level of glass roof. 
It is said that Central Library became the same thing for Seattle that the Guggenheim Museum became 
for Bilbao; reportedly, some visitors come to the city only to see the building. Indisputably, the building 
became a showpiece of the modern Seattle and an “extraordinary place”. The inside of the building is filled 
with people, usually there is a substantial number of them, as everybody can come inside, to read or just 
sit, and many come just to look at the building and come inside, to feel its special atmosphere. Similarly, 
the space around the building creates (from the sides of streets, from which one can access the building) 
small places for informal activities. From the side of the lower entrance, cropping the body of the building 
allowed implementation of a mini-park with a water feature, place to sit and bicycle rack. The 5th Avenue 
entrance leads through a roofed arcade, inside which the pedestrians can move along the building – it is 
a narrow, albeit interesting place, where one can stop and talk on the way, or have a short rest. Central 
Library has a generally favourable opinion among inhabitants and visitors; it is proved by a 2004 University 
of Washington research [3]. At that point, assessments of users were collected when it came to architecture 
itself, library as a place (in a social sense) and as a place where resources are gathered and a database. 
The results of the research show that the architecture evokes strong emotions; people tend to describe the 
building using superlative adjectives – “the most exciting”, “the most hideous” building. Although some 
people notice that building is “cold”, “uncomfortable” and “unfinished”, the majority of people are proud of 
the design and appreciate its inventiveness and originality, using the transparency, space and natural light. 

Despite the general success of the implementation, the design process generated controversy at 
some point, especially when it came to the transparency of design method and consideration of reported 
comments. Some participants of workshop groups, which were supposed to feel as participants in the 
process, felt instead that they do not have any real influence on the design decisions; only a small part of 
their demads was included in the final project (such as moving the children’s library from underground 
to ground floor and some corrections regarding the arrangement of elements of technical rooms). This 
experience of participative and public-private engagement in finances and decision-making became an 
important lesson not only for the board, but the city council. It became clear, that despite the involvement 
of substantial means and organization at the expense of substantial effort of the network of public acitivty, 
it was not possible to attain all goals, and part of the public was left unsatisfied. The subsequent projects 



109

of public buildings and spaces have therefore been analyzed and prepared more thoroughly. An important 
element of the city strategy is creation of spaces connected with the local Northwestern spirit, supported by 
democratic majority of voters, and the mentioned regard of social competence of designers. Value of local 
urban traditions starts to predominate the strategy of locating well-known brands in the city. Some projects 
– despite the enticing perspectives of implementation – is rejected, as was Seattle Commons – project of 
a park that would join the downtown with the wharf – another “great” project of Paul Allen, here dubbed the 
Haussmann of Seattle (after EMP, renovation of Union Station, a few stadiums in Seattle and Portland, and 
co-financing of Central Library). Other projects – such as the currently implemented Waterfront for All, are 
prepared more thoroughly, so that the idea of the project is understandable for everybody, and concerns of 
all interested parties are included. Despite small defeats, this public-private element of development of the 
city tightens the bonds between inhabitants and stakeholders, and reinforces the concept of a city as a place. 

1. Wstęp

Myśląc o mieście jako „miejscu do życia”, zauważamy szerokie spektrum czynników, które wpływają 
na jakość miejskiego środowiska. Zainteresowanie tym problemem, które w naukach społecznych obserwuje 
się od lat 60. XX w., stopniowo przenika do świadomości projektantów. Coraz częściej mamy do czynienia 
z publiczną dyskusją na temat jakości życia w miastach, do której dochodzi pojawia się od czasu do czasu po 
publikacji tzw. rankingów miast na łamach popularnych czasopism. Powstało już wiele uogólnionych i szcze-
gółowych sformułowań, które określają problem „jakości życia” w mieście; w naukach społecznych pojawił 
się termin livability, co w wolnym tłumaczeniu można rozumieć jako ‘nadający się do życia’. Kryteriami tego 
pojęcia są m.in.: zatłoczenie, naturalne zagrożenia i warunki środowiskowe, obecność stresujących wydarzeń 
w codziennym życiu, forma urbanistyczna i jej związki z dostępnością i orientacją, poczucie bezpieczeństwa, 
prywatność, satysfakcja z miejsca zamieszkania, więzi sąsiedzkie (Cutter, 1985; Pacione, 1990 [8, s. 1911]). 
Na amerykańskiej mapie „najlepszych miejsc do mieszkania” Seattle – co najmniej od lat 90. XX w. –– lokuje 
się w samej czołówce stawki. Wysoka pozycja Seattle wśród najlepiej ocenianych miast w USA (obok San 
Francisco, Bostonu i Austin) nie może być przypadkiem – to wynik świadomej polityki miasta, które inwestu-
je w długoterminowe strategie rozwojowe i kontynuuje dobre idee planistyczne zrodzone wiele lat wcześniej. 
Kryteria, które wpływają na wysoką ocenę Seattle, to m.in.: nowoczesność oferty miejsc pracy (obecność 
zaawansowanych technologii), dobre warunki życiowe (miasto i jego lokalizacja) i społeczna tolerancja (spo-
łeczna sprawiedliwość – social justice). Atutami lokalizacji Seattle są z pewnością czynniki geograficzne, 
takie jak: łagodny oceaniczny klimat, bogata flora i fauna czy urozmaicony krajobraz. Jednak to właśnie świa-
dome wykorzystanie tego przyrodniczego i geograficznego potencjału i włączenie go w budowany od wielu 
lat obraz miasta i jego urbanistyczną strukturę jest siłą Seattle. 

To miasto, będące synonimem dobrze pojmowanej nowoczesności, inwestuje (bardziej niż inne ame-
rykańskie miasta) w rozwój zrównoważony. Równowaga ta dotyczy zarówno środowiska przyrodniczego, jak 
i kulturowego. Inwestuje się tu w zaawansowane ekologiczne technologie oraz w duże projekty rewitaliza-
cyjne, które mediują pomiędzy miastem a środowiskiem naturalnym. Z kolei równowaga w obszarze kulturo-
wym wyraża się poprzez umiejętne połączenie czynników lokalnych i globalnych. Seattle to miasto, które od-
działuje globalnie, kreując światowe trendy (stąd pochodzą rozpoznawalne marki Amazona czy Starbucksa), 
ale też wykorzystuje wielokulturową dynamikę kapitału ludzkiego swoich mieszkańców, aby budować wła-
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sną unikalną tożsamość. To miasto świadome własnej historii (krótkiej, lecz pełnej efektownych zwrotów), 
a jednocześnie stale w procesie „tworzenia się” – budowania i re-definicji przestrzeni fizycznej i kulturowej. 

2. Miasto jako miejsce i suma miejsc

Seattle położone jest na północno-zachodnim krańcu USA, na górzystym skrawku lądu otoczonego 
przez rozległe wody Pacyfiku. Punktem zaczepienia dla rozwoju miasta stały się dogodna dla stworzenia 
portu morskiego zatoka oraz lokalne zasoby drewna potrzebnego do rozwoju budownictwa i przemysłu. Za-
nim powstało miasto, prowadzono tu wycinkę drzew i transport drewna drogą morską. Wraz z założeniem 
miasta w połowie XIX w. zaczęto z wolna pozyskiwać i urbanizować niedostępne leśne tereny. Trudne wa-
runki topograficzne stanowiły przeszkodę na drodze szybkiego rozwoju osady. Do końca XIX w. Seattle było 
małym miastem portowym, przyczółkiem przy granicy z Kanadą, słabo połączonym z resztą kraju. Ostatnie 
lata XIX w., związane z odkryciem złóż złota na Alasce (Alaska-Yukon gold-rush), spowodowały wzrost zna-
czenia Seattle jako głównego portu i bazy dla poszukiwaczy złota udających się na Alaskę. Populacja miasta 
w ciągu 20 lat wzrosła z 63 000 (1890) do 240 000 (1910). Zwiększenie się liczby ludności, a jednocześnie 
wzrost zamożności miasta wymusiły jego przestrzenny rozwój poza obszar samego portu. Powiększanie te-
renów miasta związane było z koniecznością prowadzenia kosztownych i pracochłonnych działań przekształ-
cających środowisko naturalne. Nowe tereny pozyskiwano, regulując koryto rzeki Duwamish i meliorując 
przyległy teren oraz zasypując ziemią znaczną część delty tej rzeki, a także przekształcając strome wybrzeże 
zatoki Puget Sound w płaskie, nadające się do zabudowy tarasy wzdłuż brzegów oceanu.

Trudności w pozyskiwaniu terenu pod zabudowę, a także urozmaicona topografia sprawiły, że 
w planowaniu miasta zarzucono myśl o zastosowaniu prostej siatki do podziału przestrzeni. Seattle nie ma 
więc, typowego dla miast amerykańskich układu z ciągnącymi się przez całe miasto „otwartymi” ulicami 
krzyżującymi się pod kątem prostym. Siatka jest pozaginana w wielu kierunkach, ulice Seattle nie tworzą 
zatem wielokilometrowych osi łączących całe miasto, a raczej układy czytelne lokalnie i lokalnie powią-
zane. Ulice zachowują wzajemną prostopadłość na niewielkich obszarach, część kończy się, ograniczona 
naturalnymi przeszkodami, a te, które ciągną się dalej, zmieniają swoją geometrię, dopasowując się do 
wymagań terenu. Od początku istnienia Seattle stało się tym samym jasne, że miasto tworzy szereg zbu-
dowanych miejsc, powstających w zróżnicowanych warunkach terenowych i w różnym czasie, chociaż 
połączonych ze sobą w spójny organizm miejski. 

Dużą rolę w procesie integracji miasta odgrywała świadoma polityka urbanizacyjna. W 1903 roku wła-
dze miasta zaprosiły znaną nowojorską firmę Olmsted Brothers / Brookline Massachusetts Landscape Archi-
tecture do całościowego zaprojektowania systemu miejskiej zieleni: połączonych ze sobą i z miastem parków, 
zielonych bulwarów i małych osiedlowych terenów rekreacyjnych. W 1909 roku zorganizowano Alaska Pacific 
Expositision – wystawę inspirowaną podbojem Alaski, ukazującą związany z tym rozwój techniczno-przemy-
słowy. Wystawę zorganizowano na nowo pozyskanych terenach – budynki, ulice i aleje oraz tereny otwarte 
zaprojektowano w zgodzie z zasadami kompozycji neoklasycznej i ideami City Beautiful Movement. Teren ten 
został później przekazany uniwersytetowi stanowemu (University of Washington), w którego układzie urba-
nistycznym te zasady kompozycyjne są do dzisiaj bardzo czytelne. Na początku XX w. idee ruchu „pięknych 
miast” były bliskie zarówno władzom miasta, jak i jego najbardziej wpływowym mieszkańcom. Sądzono, że 
„upiększanie” miasta, które było istotnym kryterium rozbudowy i modernizacji tego obszaru w tym czasie, służy 
nie tylko zaspokojeniu estetycznej potrzeby piękna, ale przede wszystkim jest reklamą miasta, jest budowaniem 
jego pozytywnego wizerunku, który przyciągnie bogatych mieszkańców – późniejszych inwestorów i sponso-
rów, a także uczyni życie biedniejszych członków społeczności znośniejszym, a dla wszystkich będzie źródłem 
łączącego ich wspólnotę poczucia dumy ze swojego miasta. Takie myślenie o mieście, które łączy jego wymiar 
fizyczny z podzielaną zbiorowo koncepcją miasta, nobilituje nie tylko projektanta, ale także podnosi rangę samej 
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dyskusji o projekcie. Od początku XX w. planowaniem miejskim zajmuje się specjalnie do tego celu powołana 
komisja (Municipal Plans Commission) współpracująca z prywatnymi inwestorami (zaangażowani w projek-
towanie mieszkańcy-sponsorzy i ofiarodawcy terenów), a istotnym elementem zatwierdzania projektu staje się 
jego prezentacja wyborcom. Przykładem takiego mechanizmu może być następny projekt – miejskiej komuni-
kacji – który w 1911 r. władze miasta zamówiły u inżyniera kolejowego Virgila Bogue’a. 

Plan Bogue’a obejmował różne rodzaje połączeń komunikacyjnych (kolej, drogi samochodowe, 
transport morski), a także związane z tym budynki dworców kolejowych, tuneli, jak również niezwiązane 
bezpośrednio z systemem łączności koncepcje modernizacji centrum miasta, nowych miejskich bulwarów 
i nowych parków. Plan ten był odzwierciedleniem panującego wówczas przekonania, że problemów rozwoju 
miasta nie da się rozwiązać bez zdefiniowania linii komunikacji miejskiej, bez odciążenia centrum z funkcji 
mieszkaniowych i wyprowadzenia części aktywności na obszary podmiejskie (por. plan Roberta Mosesa dla 
Nowego Jorku). Pomimo prosperity miasta komisja planistyczna wyznaczona przez władze miasta nie wpadła 
w euforię i i nie przystąpiła do natychmiastowej realizacji nowoczesnego projektu, tylko wcześniej poddano 
go szerokiej ocenie i przedyskutowano z wyborcami. Słabym punktem w ocenie wyborców okazał się brak 
analizy finansowej wykonalności projektu i cały projekt przepadł. Po latach jednak doceniono jego wizjoner-
stwo, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób prowadzenia dróg ruchu kołowego, a sam plan stał się jedną z koncepcji 
miasta, do której (jako całości lub do jej wybranych elementów) nawiązywały często różne późniejsze plany 
(czy to w zakresie prowadzenia dróg, zabudowy nabrzeża, czy lokalizacji niektórych miejskich parków).

W 1923 roku Seattle jako jedno z pierwszych miast w USA (pierwszy był Nowy Jork, 1916) za-
twierdziło swój plan miasta, tzw. Zoning Ordinance. Zatwierdzone w nim strefy – nawet wtedy, gdy kolido-
wało to z interesami właścicieli terenów – stały się obowiązującym w mieście prawem. Jedną z wytycznych 
planu była ochrona istniejących enklaw mieszkaniowych przed rozproszeniem i wprowadzaniem do nich 
niepożądanej zabudowy przemysłowej, obiektów magazynowych i technicznych. Innym ważnym elemen-
tem planu była rezerwa terenu na obszary komunikacyjne.

Wśród innych, późniejszych projektów miejskich realizowanych tu w ciągu XX w. warto wymienić 
inwestycje w miejską komunikację, parki i obiekty kultury. Miasto systematycznie rozwija i poprawia system 
miejskiego transportu: najpierw powstaje sieć tramwajowa (lata 20. XX w.), następnie realizowany jest projekt 
szybkiej komunikacji kołowej (lata 50.), a wreszcie projekt metra i powiązanej z nim sieci szybkich połączeń 
autobusowych (lata 70.). Ważnym impulsem do rozwoju miasta stała się wystawa światowa – Expo 1962, któ-
rej gospodarzem było Seattle. To wydarzenie spowodowało, że miasto zaczęło być rozpoznawalne w świecie, 
nie tylko za sprawą ikonicznej sylwetki Space Needle (wybudowanej wówczas górującej nad miastem wieży 
obserwacyjnej, która od tej pory stanowi rodzaj logo miasta). Z tego okresu pochodzi też wiele obiektów prze-
znaczonych na cele kultury, m.in. Opera House, Science Center i Coliseum, a także system szybkiej komunikacji 
nadziemnej Monorail, będący realizacją charakterystycznej dla modernizmu futurystycznej wizji miasta.

Zaangażowanie miasta jako całości, zorganizowanych grup mieszkańców, a nawet poszczególnych 
osób w proces tworzenia i utrzymania terenów zielonych w mieście oraz obiektów kultury stało się mode-
lowym przykładem publicznego włączenia w proces podejmowania decyzji. Będąca owocem tych starań 
architektura Seattle jest czytelną lekcją historii XX-wiecznych miejskich idei i architektonicznych trendów, 
przy czym zwłaszcza najnowsze jej przykłady dowodzą wdrożenia przez miasto strategii budowania miej-
skiej tożsamości opartej na związkach ze środowiskiem naturalnym i kulturowym.

3. Stulecie parków 

W ciągu około 150 lat swojej historii Seattle zdobywało i przekształcało naturalny krajobraz, cały 
czas dbając jednak o zachowanie kontroli nad rozwojem urbanistycznym i łączności ze światem przyrody. 
Specyficzne warunki środowiskowe i lokalny klimat, choć bywały przeszkodą, zawsze traktowane były tu 
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jako wymagający przeciwnik, ale nie jako wróg. Warunki środowiskowe określane tutaj jako „North-we-
stern” stały się rdzeniem tożsamości mieszkańców i decydują o genius loci tego miasta. 

Znajduje to swoje odbicie w miejscowym krajobrazie. Patrząc na Seattle dzisiaj, widzimy nowo-
czesny downtown będący sumą wieżowych i architektonicznych doświadczeń XX w., jednak prawdziwymi 
dominantami miasta wciąż pozostają jego naturalne krawędzie. Tworzą je dramatyczna linia zorientowa-
nego południkowo pasma Gór Kaskadowych z dominującą sylwetą Mont Rainier, otaczająca miasto od 
wschodu i szeroki pas wybrzeża zatoki Puget od zachodu z rysującym się w oddali pasmem gór Olympic. 
Ukształtowanie terenu, w tym zwłaszcza znaczne różnice wysokości ponad poziomem morza i skompliko-
wany układ linii brzegowej Pacyfiku, a także występujące tu obficie akweny wody słodkiej (rzeki i jeziora), 
stanowią naturalne środowisko miasta. Ponadto ok. 9% powierzchni współczesnego miasta stanowią parki 
i otwarte tereny zielone – w skład tych obszarów wchodzi ponad 400 obiektów parkowych utrzymywa-
nych i zarządzanych przez miasto, są nimi także małe enklawy leśne, place zabaw, tereny rekreacyjne 
i pola golfowe [2]. Tak imponujący, zwłaszcza w warunkach miast amerykańskich, wynik jest rezultatem 
konsekwencji w trzymaniu się wytycznych rozwojowych z długoterminowego planu Olmstedów – przewi-
dywany okres realizacji tego planu obejmował 100 lat. Niezwykłe w przyjętym planie obok dostrzeżenia 
wielozadaniowości terenów zielonych było właśnie założenie długoterminowości jego realizacji.

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego (Dooling, Simon, Yocom, 2006), prowadząc badania 
nad wdrażaniem planu Olmstedów i planowaniem terenów zielonych w Seattle w ciągu objętego planem 
stulecia (1903–2003), wyróżnili cztery charakterystyczne okresy różniące się pod względem metod po-
zyskiwania terenów pod parki i projektowych priorytetów: (1) okres „wizji Olmstedów” (1884–1913), 
(2) okres „konkursów i ograniczeń” (1915–1966), (3) okres „miejskich wyzwań” (1968–1983), (4) okres 
„parków kieszonkowych (pocket parks) w mieście globalnym” (1994–2003). Wyniki ich badania w bardzo 
klarowny sposób pokazują zmiany w pojmowaniu roli terenów zielonych w mieście i zmieniającego się 
nastawienia do środowiska naturalnego. 

Pierwszy okres tworzenia terenów zielonych w mieście otwiera rok 1884, kiedy miasto pozyskało 
teren i urządziło pierwszy park miejski (Denny Park); jednak kluczową datą tego okresu jest rok 1903 – 
wtedy miasto przyjęło jako obowiązujący plan Olmstedów. W planie tym zawarta jest myśl jednocząca 
miejscowych polityków i wpływowych mieszkańców, aby stworzyć spójny zintegrowany system zieleni 
parkowej wplecionej w układ urbanistyczny miasta. Dostrzegano przy tym romantyczny związek zieleni 
parkowej z otaczającym krajobrazem. Wyrażają to słowa tzw. Komisji Parkowej: 

„Natura pobłogosławiła Seattle wspaniałymi warunkami dla systemu pięknych parków. Otoczone 
wodami Puget Sound, Jeziora Waszyngtońskiego (…) przepastnymi Górami Olimpijskimi i Kaskadowymi 
(…) z dwoma dużymi jeziora w środku miasta, czego więcej można oczekiwać od malowniczego otoczenia 
[scenic environment] (Park Board Commissioners 1912, za: [2, s. 305])”.

Władze miasta liczyły na to, że ta estetyczna wizja zostanie przyswojona przez mieszkańców wyż-
szej klasy i stanie się znakiem rozpoznawczym Seattle – elitarnego miasta w sercu amerykańskiego North-
west. System parkowy miał je cywilizować, humanizować i uzdrawiać. Realizowane w pierwszym okresie 
parki miały zazwyczaj charakter niewielkich obszarów zielonych, ładnie skomponowanych z wykorzysta-
niem naturalnej scenografii otaczającego krajobrazu,i i miały stanowić zielone przerwy w gęsto zabudo-
wywanym nowoczesnym mieście. Dostrzegano też potrzebę wprowadzania pomiędzy zabudowę mieszka-
niową terenów rekreacyjnych (zwiastowała to sama nazwa planu: Parks, Playgrounds and Boulevards for 
Seattle). Raport Komisji z 1922 r. określał pożądaną odległość obszarów rekreacyjnych (place zabaw) od 
terenów mieszkaniowych jako pół mili. Stworzenie systemu równo rozmieszczonych obszarów zielonych 
było jednym z podstawowych założeń planu Olmstedów. Ustanowienie planu i jego wdrażanie – przy 
współpracy z wyborcami (darowizny terenu i wykup „parkowych akcji”) już na początku XX w. świad-
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czyło o zaangażowaniu publicznym w sprawy nie tylko upiększania miasta, ale także ochrony środowiska. 
Przykładem tego ostatniego jest zwłaszcza Schmitz Park Preserve (1908–1912), enklawa leśna darowana 
miastu przez właściciela terenu, aby „przybliżyć miejskie społeczeństwo do natury” [2, s. 306], a także aby 
chronić znajdujący się tam cenny starodrzew jodły.

Drugi wyróżniony okres (1913–1966), naznaczony przez dwie wojny światowe i wielki kryzys, nie był 
sprzyjającym okresem dla inwestycji w tereny zielone. Do połowy lat 20. XX w.nie powstał ani jeden nowy 
park. Chociaż polityka władz federalnych i miejskich, wdrażając programy walki z bezrobociem (New Deal 
Programs) w latach 30., a potem w okresie II wojny światowej, kiedy Seattle stało się ważnym ośrodkiem 
przemysłowym (m.in. fabryki Boeinga), przewidywała powstanie pewnej ilości nowych terenów zielonych, nie 
były one traktowane priorytetowo. Po drugiej wojnie światowej pojawiły się z kolei nowe potrzeby – skupiono 
się na rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Znakiem tych czasów jest przede wszystkim system 
powstających wówczas autostrad, w tym okrążającej miasto od strony nabrzeża portowego autostrady (Alaskan 
Way Viaduct, 1953) na estakadzie wyniesionej do poziomu górnego tarasu zabudowy (ilustracje 1 i 2).

Trzeci okres (1968–1983) to powrót do współdecydowania i wzmożonego zainteresowania prze-
strzenią publiczną. Zwykli mieszkańcy (aktywiści i ludzie „z sąsiedztwa”) chcą mieć wpływ na planowanie 
miejskie, a współdecydowanie przestaje być zajęciem elitarnym i kosztownym. W 1970 roku zawiązuje się 
Forward Thrust, inicjatywa społecznościowa skupiająca się na ocenie przyszłego wpływu rozwoju miasta 
na życie mieszkańców i na ochronie środowiska. Tworzyli ją ludzie z różnych obszarów King County 
(region aglomeracji Seattle), reprezentujący różne poglądy i style życia. Inicjatywa przyczyniła się do 
stworzenia największego w kraju programu rozwojowego dla obszaru Seattle, a elementami tego programu 
były infrastruktura komunikacji publicznej (metro), system zabezpieczenia przeciwpowodziowego i kon-
troli stanu zanieczyszczenia wody, a także nowy program pozyskiwania, urządzania i utrzymania otwartych 
terenów zielonych. Część tych nowych terenów zielonych zaczęła się pojawiać w miejscach niekojarzo-
nych dotychczas z zielenią, jak np. Freeway Park (1976) zlokalizowany jako zielone przejście ponad drogą 
Interstate 5. Działaniom tym przyświecała idea przekształcania terenu pokrytego asfaltem w zielone miej-
sca, zgodnie z programem Grey to Green Initative [2, s. 310].

Jednym z najciekawszych zrealizowanych w tym okresie projektów był Gas Works Park (proj. arch. 
kraj. Richard Haag, 1975) (ilustracje 3–6). Był on odpowiedzią na poszukiwanie nowych terenów publicz-
nych w mieście, a zarazem jednym z pierwszych przykładów realizacji przekształcenia obiektu przemy-
słowego w park publiczny. Silnym atutem parku jest jego lokalizacja nad brzegiem jeziora (Lake Union). 
Projekt uzyskał wiele nagród, m.in. za nowatorskie podejście do dziedzictwa technicznego, a w 2013 r. zo-
stał wpisany na listę National Register of Historic Places. W 1970 roku Seattle Park Board zleciła Richard 
Haag Associates (RHA) wykonanie analizy miejsca i koncepcji zagospodarowania terenu (master plan) 
projektowanego parku. Studio RHA otworzyło swoje biuro na miejscu dawnej gazowni, skąd prowadziło 
badania i prace projektowe. Pracując na miejscu nad projektem parku, Richard Haag uświadomił sobie 
i zleceniodawcom niezwykłą wartość śladów dawnego zagospodarowania terenu i rekomendował zacho-
wanie niektórych elementów przemysłowego wyposażenia terenu z powodu ich „historycznej, estetycznej 
i użytkowej” wartości (Master Plan, 1971). Koncepcja projektu zakładała rekultywację terenu (oczysz-
czenie gruntu i wód przyległego jeziora z zanieczyszczeń) i pozostawienie na miejscu urządzeń dawnej 
gazowni (1906–1950). Architekt osobiście zaangażował się w sprawę przekonania opinii publicznej do tej 
idei, która ostatecznie została jednomyślnie przyjęta przez Park Board. Koncepcja ogniskowała się wokół 
pomysłu recyklingu budynków (adaptive reuse) i urządzeń technicznych.

Główne wejście do parku prowadzi od strony zielonego parkingu i Burke-Gilman Trail (zintegrowana 
ścieżka rowerowa i piesza), łączącej zatokę Puget Sound i Lake Washington. Linia drzew oddzielająca par-
king od właściwego parku znaczy też miejsce dawnej linii kolejowej. Kompozycja parkowa składa się z 7 
elementów: Earth Mound, North Lawn, Towers, Prow, Picnic Lawn and Shelter, Play Barn i South Lawn. To, 
co kiedyś było elementem technicznej infrastruktury, zostało zamienione w infrastrukturę zabawową – dawne 



114

urządzenia zostały na swoim miejscu, zabezpieczone i pomalowane (niektóre w abstrakcyjnych mocnych 
kolorach) i udostępnione odwiedzającym. Intencją autora projektu było pozostawienie ich użytkownikom do 
dowolnej interpretacji, można było m.in. na nie wchodzić, siedzieć na nich i używać ich jako ścianki wspi-
naczkowej. Architektura tego miejsca to przede wszystkim wysokie na ok. 5 kondygnacji wieże (Towers) 
– kiedyś będące źródłem zanieczyszczenia, a dzisiaj stanowiące intrygujący element krajobrazu i punkt wido-
kowy. Jedyny pozostawiony zespół budynków to obiekt mieszczący niegdyś kompresor spalin, przekształco-
ny w zadaszoną przestrzeń zabawową (Play Barn). W ścianach hali pojawiły się trójkątne rytmiczne otwarcia 
doświetlające przestrzeń i łączące ją z przestrzenią otwartą na zewnątrz i niezwykłymi widokami. Przyległy 
do budynku betonowy plac służący kiedyś jako miejsce składowania węgla przekształcono w częściowo za-
daszone miejsce piknikowe ze stołami (Shelter), na których można jeść lub grać w gry planszowe, jest to też 
sceneria odbywających się tu od czasu do czasu targów staroci lub rękodzieła artystycznego. W projekciez 
z sukcesem wykorzystano powiązanie malowniczej lokalizacji z potencjałem otwartej przestrzeni publicznej. 
Dzięki oszczędnemu zagospodarowaniu terenu (udział nowej architektonicznej substancji jest minimalny) 
z każdego miejsca parku można dotrzeć do brzegów jeziora, zanurzyć się w wodzie i podziwiać widoki. 
Będąc tu, jesteśmy tak blisko natury, a jednocześnie mamy całe miasto w zasięgu ręki – malownicze zago-
spodarowanie sąsiednich brzegów jeziora z ekskluzywnymi domami-łodziami zacumowanymi przy brze-
gu (stanowiące scenografię popularnego w latach 90. filmu Bezsenność w Seattle), wznoszące się nieopodal 
wzgórze Queen Ann Hill z jego charakterystyczną XIX-wieczną architekturą rezydencjonalną i sylwetkę cen-
trum miasta. Nie dziwi więc, że park stał się jednym z ulubionych miejsc codziennej i świątecznej rekreacji 
dla pobliskich dzielnic mieszkaniowych i dla całego miasta. Jednym z najpopularniejszych miejsc na terenie 
parku jest wzgórze do puszczania latawców, przez teren parku przebiegają główne szlaki rowerowe i trekkin-
gowe w mieście (tu zaczynają się i kończą organizowane przez miasto wyścigi rowerowe). Jest to też miejsce 
ważne na mapie publicznej przestrzeni Seattle – w 1990 r. na terenie parku zorganizowano trwające 7 miesię-
cy protestacyjne „czuwanie” przeciwko wojnie w Zatoce Perskiej, przez wiele lat organizowano tu też letnią 
scenę muzyczną, tzw. Peace Concerts. W ostatnich latach podjęto prace mające na celu powiększenie obszaru 
rekreacyjnego i do parku przyłączane są przyległe tereny.

Okres „kieszonkowych parków w mieście globalnym” zamykający stulecie planu Olmsteda (1994–
2003) charakteryzuje promocja obecności i funkcjonowania natury opartych przede wszystkim na nauko-
wym rozumieniu systemów ekologicznych. Ekologia zyskuje priorytetowe znaczenie wobec wartości este-
tycznych, które dominowaływ w dyskursie o przestrzeniach zielonych 100 lat wcześniej. Wizja z 1903 r. 
została ponownie przeanalizowana i rozszerzona, w najnowszym ujęciu zwraca się uwagę na proekologiczne 
funkcjonowanie natury w mieście, która ma znaczenie nie tylko estetyczne czy funkcjonalne (rekreacyjna 
funkcja przestrzeni otwartych) dla mieszkańców, ale ma też służyć głównie ochronie środowiska i jej pro-
mocji. W tym okresie powstał Wildlife Habitat Managment Plan jako rodzaj planistycznej „nakładki” dla 
zagospodarowania terenów zielonych. Program ten miał być odpowiedzią na wyrażoną przez mieszkańców 
Seattle potrzebę obecności „dzikiej przyrody [wildlife] jako integralnej części miasta” [2, s. 312]. Mieszkańcy 
są zainteresowani nie tylko wypoczynkiem – aktywnym i biernym, ale także możliwością obserwacji dzi-
kich gatunków w ich naturalnych siedliskach. W celu ochrony tych miejsc (critical areas) zostały uchwalone 
specjalne środowiskowe przepisy uwzględnione w miejskiej strategii Environmental Critical Areas Policies.

Jednym z najciekawszych przykładów rekultywacji poprzemysłowych i zaniedbanych obszarów 
miejskich i zwrócenia ich naturze jest Olympic Sculpture Park (ilustracje 7–10). Od połowy XIX w. teren 
obecnego parku był modyfikowany (wyrównany do postaci 3 tarasów) i wypełniany trocinami, odpadami 
przemysłowymi i kamieniami wykopywanymi w trakcie budowy centrum miasta. Od lat 90. XX w., kiedy 
miasto zakupiło teren od dotychczasowych właścicieli, przystąpiono do ponownego usuwania zanieczysz-
czonej warstwy i podjęto decyzję o przekształceniu tego terenu w przestrzeń publiczną. Zrealizowany pro-
jekt jest owocem wieloletnich starań władz miasta we współpracy z Seattle Art Museum najpierw o wykup 
terenu (1999), projekt zagospodarowania (międzynarodowy konkurs architektoniczny – 2001), realizację 
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projektu i publiczne udostępnienie terenu. Konkurs wygrała nowojorska firma Weiss/Manfredi Architectu-
re/Landscape/Urbanism. Osią projektu jest integracja terenu złożonego z 3 działek położonych na różnych 
poziomach terenu (pomiędzy poziomem City a nabrzeżem portowym), o różnej historii i dotychczasowym 
przeznaczeniu, w jedną Z-kształtną przestrzenią położoną malowniczo na stromym zboczu z widokiem na 
ocean i miasto. W projekcie uwzględniono różne metody rewitalizacji terenów poprzemysłowych, dostoso-
wując je do obecnego stanu i projektowanego przeznaczenia. Większa część terenu została zrekultywowana 
i przeznaczona pod uprawę rodzimych gatunków, a część została miejscami (tory kolejowe) lub całkowi-
cie (tunel samochodowy) przekryta „parkowym budynkiem”. W ten sposób rzeźbie terenu przywrócono 
naturalny stromy spadek. Autorzy projektu poprzez tę transformację topografii pragnęli „ponownie połą-
czyć miasto z zaniedbywanym nabrzeżem”, miało to służyć „uzdrowieniu [zniszczonego, poprzemysło-
wego] krajobrazu” i odkryciu w nim „potencjału miejskiej przestrzeni” [5, s. 7]. Przestrzeń Olympic Park 
charakteryzuje ścisłe przenikanie elementów architektonicznych – obiekty kubaturowe (Paccar Pavilion 
i Neukom Vivarium, arch. Mark Dion, 2004) i otwarte (Amfiteatr Fundancji Gatesa) – inżynieryjnych 
(tunel i most nad torami – Mimi Rogers Bridge) i krajobrazowych (zagospodarowanie terenów zielonych). 
Uzupełnieniem i kulminacją programu jest wielka sztuka udostępniona w otwartej zielonej przestrzeni, są 
to mianowicie rzeźby i instalacje przestrzenne (m.in. The Eagle Alexandra Caldera z 1971, Wake Richarda 
Serra z 2004) oraz wiele innych mniejszych artefaktów, często trudnych do odnalezienia wśród bogatej, 
urozmaiconej przyrody. Obiekty sztuki – inaczej niż w zamkniętym muzeum – stają się elementami ar-
chitektury miejsca, a jednocześnie zwracają uwagę na znaczenie kontekstu, współtworzą z nim rodzaj 
efemerycznego land artu. Krajobraz tego miejsca zmienia się w zależności od pory dnia, tygodnia, roku 
i pogody; w w różnych okresach z z różną intensywnością wypełnia się użytkownikami – ludzie spacerują 
i biegają, siadają w przeznaczonych do tego miejscach (np. na przestawialnych krzesłach zgrupowanych 
pod rzeźbą Caldera) i niezupełnie do tego przeznaczonych (np. na porośniętym trawą wzgórzu przy Mimi 
Rogers Bridge), by podziwiać sztukę i widok zatoki. 

Jednak sensem projektu jest nie tylko stworzenie nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ale także 
odpowiedź na potrzeby samego miejsca: hydrologiczne, tektoniczne i biologiczne. Ukształtowanie zielonych 
tarasów i obiektów kubaturowych sprzyja gromadzeniu i wykorzystaniu wody deszczowej (Seattle jest jednym 
z najbardziej deszczowych miejsc w USA) do nawadniania ziemi przeznaczonej pod uprawy. Czysta, przefil-
trowana w gruncie (40cm warstwy ziemi na przemian z geowłókniną do grubości ok. 7 m) woda jest następnie 
odprowadzana bezpośrednio do zatoki. Ekologiczne zaangażowanie projektu przekracza granice zagospodaro-
wania odzyskanego terenu (w tym rekultywacja terenu, sadzenie rodzimych gatunków i odzyskiwanie i filtrowa-
nie wody deszczowej) i obejmuje działania związane z przywróceniem biologicznego życia do zdegradowanej 
poportowej zatoki wzdłuż Olympic Park. W tym celu przekształcono betonową ścianę nabrzeża, dodając jej 
podwodną półkę – podporę stwarzającą dogodne miejsce życia i rozwoju dla morskich gatunków, a w innych 
miejscach ścianę usunięto, zastępując ją naturalnie ukształtowanym otwartym nabrzeżem zwanym „kieszkon-
kową plażą” (pocket beach). Projekt ten pokazuje, że możliwe jest połączenie tego, co dotychczas zestawiano 
na zasadzie kontrastu: natury i sztuki. W tym wypadku sztuka (właścicielem terenu jest Seattle Art Museum) 
wspiera działania środowiskowe, jako że stwarzając to miejsce, zwraca uwagę na problemy ochrony środowiska. 
Olympic Sculpture Park jest zatem niezwykle wymowną egzemplifikacją „kulturowego krajobrazu”, który jest 
dualistyczną konstrukcją wytworu człowieka i świata natury [9, s. 8].

4. Krajobraz kulturowy

David Jacques (1995) w The Rise of Cultural Landscapes pisał, że do lat 90. XX w. ocena krajobrazu 
opierała się przede wszystkim na wartościach wizualnych i malowniczości [9, s. 1]. W latach 90. ubiegłego 
wieku nastąpiło zatem przewartościowanie pojęcia krajobrazu, i tak w odniesieniu do środowiska naturalnego 
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przyrodniczą malowniczość zastąpiła ekologia, a w zakresie krajobrazu architektonicznego/urbanistycznego na-
czelnymi wartościami stały się kulturowa reprezentacja, społeczna sprawiedliwość i publiczne zaangażowanie 
w proces projektowania. Tak najkrócej można opisać zmianę projektowego paradygmatu, który w Seattle – 
szczególnie w zakresie projektowania przestrzeni publicznych – stał się obowiązującym stylem pracy. 

Problem kulturowej reprezentacji jest szczególnie doniosły w takim miejscu jak Seattle, które od połowy 
XX w. przyciąga nowe rzesze imigrantów z całego świata. Proces ten zresztą wciąż trwa i przewiduje się (Seattle 
Dept. of Neighborhoods), że w ciągu najbliższych dziesięciu lat liczba ludności miasta zwiększy się o kolejne 
50 000 ludzi. Różnorodność etniczna, która jest cechą wielu amerykańskich metropolii, pociąga za sobą zwykle 
rozpad miasta na etniczne enklawy, co zasadniczo osłabia ideę miasta jako całości i formalny status mieszkań-
ca miasta. Tym trudniej w takich warunkach mówić o publicznym i wspólnym zaangażowaniu. Noha Nasser 
(2004) używa określenia kaleido-scape na opisanie krajobrazu kulturowego etnicznych enklaw, gdzie „hybry-
dowa miejska morfologia łączy lokalność, swojskość [vernacular] z elementami globalnymi (lub importowany-
mi)”, a Leonie Sandercock (2003) opisuje nowe miejskie warunki, w których przeważają „inność”, „fragmen-
taryczność” i „zróżnicowanie”, a zarazem „powtarzalność” [4, s. 4]. Jeffrey Hou (2013), profesor Uniwersytetu 
Waszyngtońskiego, stawia istotne w tym kontekście pytanie, w jaki sposób miasto i jego miejsca mogą się przy-
czynić do międzykulturowego wzajemnego „uczenia się” i rozumienia. W zakresie polityki społecznej miasta 
istotne staje się promowanie mieszanego układu etnicznego enklaw sąsiedzkich (neighborhoods) i bezwzględne 
respektowanie praw mniejszości. W zakresie miejskiego projektowania zwraca się coraz większą uwagę na 
rozwijanie kulturowych kompetencji projektantów w trakcie ich pracy z różnymi grupami mieszkańców i użyt-
kowników, polegających na umiejętności godzenia złożonych, nierzadko sprzecznych oczekiwań. Ta umiejęt-
ność – powiązana z życiowym doświadczeniem i komunikatywnością, która sprzyja otwartości w rozmawianiu 
o projekcie – powinna zaowocować możliwością dostrojenia projektu do kulturowej różnorodności. Ważne, 
jak zauważa Sandercock & Brock (2009), jest również rozumienie, że tożsamość osób i grup społecznych jest 
złożona i „nie może być podsumowana pod parasolem etniczności” [4, s. 7], dlatego strategie polegające na 
konsultacjach i partycypacji z grupami etnicznymi ponoszą porażkę wynikającą z niezrozumienia istoty wie-
lokulturowości. To, co promuje Hou, to transkulturalna strategia tworzenia miejsc (transcultural placemaking). 
Tworzenie miejsc wymaga ciągłego procesu definiowania celu i uwzględnienia zmieniających się warunków, 
gdyż enklawy sąsiedzkie przestają być stabilnymi grupami etnicznymi o jasno określonych granicach terytorial-
nych. Kulturowa tożsamość mieszkańców współczesnego miasta – podobnie jak miasto – ciągle się staje i prze-
chodzi ewolucyjny proces transformacji. Ważne w tworzeniu miejsc jest więc wspieranie miejsc codziennych 
interakcji (rozumienie relacji człowiek–zachowanie), równoległe prowadzenie dialogu międzykulturowego, jak 
i określenie różnic w formułowanych celach (metody partycypacyjne), myślenie o bezpieczeństwie miejsc i roz-
wijanie metod wspierających międzykulturowe rozumienie. Hou podkreśla, jak ważne w tym nowym podejściu 
do projektowania jest rozwijanie umiejętności przekształcania konfliktów w możliwości, a za Wood& Landry 
(2008) potwierdza, że konflikt celów w projektowaniu miejskim jest naturalnym elementem tworzenia i wynika 
z tego, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią „polityczną”, konflikt zaś może stać się wykładnią wzajemnego 
poznania i zaczynem „kreatywności” [4, s. 13].

Dobrą szkołą międzykulturowego uczenia się i zaangażowania jest Seattle Department of Neighborhood 
i Neighborhood Planning Office (od 1995), instytucja. która promuje ideę miasta jako miejsca i sumy miejsc – 
sąsiedzkich enklaw. W samej nazwie wyraża się idea więzi sąsiedzkich i zaangażowania, podział na sąsiedztwa 
jest więc jednocześnie podziałem emocjonalnym i nominalnym. Idea sąsiedztwa opiera się również na systemie 
lokalnych szkół, bibliotek, ośrodków zdrowia, zieleni. W ramach poszczególnych enklaw publicznie dyskuto-
wane są projekty ich rozbudowy i problemy związane z projektowaniem osiedlowych budynków czy przestrzeni 
publicznych. Interesującą nową inicjatywą Department of Neighborhoods jest tworzenie tzw. P-patch gardens – 
utrzymywanych przez lokalną społeczność ogródków, które są miejscem „miejskich upraw” (można tu wspólnie 
uprawiać owoce i warzywa, spędzać razem czas, wzajemnie się poznawać). SDN czuwa nad strategią rozmiesz-
czenia tych ogródków w mieście, z z kolei ich projekty, wykonanie i utrzymanie leżą w gestii mieszkańców. 
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Idea sąsiedztwa wiąże się też z promowaniem znajomości historii swojego miejsca zamieszkania, z ochroną 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Strategia małych społeczności jest ważna nie tylko na po-
ziomie lokalnym, ale także w skali całego miasta, staje się ona rozpoznawalnym znakiem tożsamości Seattle. Co 
ciekawe, przywiązanie do lokalnych społeczności nie ma tu charakteru małomiasteczkowego, zaściankowego, 
wynika ono raczej z tradycji publicznego zaangażowania i silnego poczucia tożsamości. O tym, że mieszkańcy 
Seattle potrafią myśleć jednocześnie lokalnie i globalnie, świadczy fakt, że ok.1/3 miejsc pracy w Seattle (dane 
z 2005) oferuje handel międzynarodowy, znajduje się tu piąty co do wielkości port kontenerowy w USA, a firmy 
wywodzące się z Seattle (wymieniony już Starbucks, Amazon, ale też Boeing czy Microsoft) działają na całym 
świecie. Ten unikalny charakter miasta oddają słowa Paula Schella, mera miasta: 

„Jesteśmy 8,5 godziny od Tokyo i 8,5 godziny od Londynu; jesteśmy dość konserwatywnym mia-
stem, mozaiką małych społeczności, w których używa się 110 języków, i żyjącym epicentrum technolo-
gicznej zmiany…” [6, s. 4].

Im bardziej wzrasta znaczenie Seattle jako światowej metropolii, tym bardziej zwraca się tu uwagę 
na lokalny wymiar miasta – myśli się o nim jak o żywym miejscu, które w przeciwieństwie do dóbr kon-
sumpcyjnych składa się z „organicznych komponentów”: historii, ekosystemu i społecznego ciała, które 
kształtują formę i społeczny charakter miasta [6, s. 6]. Ludziez z nim związani zwracają uwagę na odrębny 
charakter architektury Seattle, która nosi znamię lokalnej tożsamości Northwestern (unikalne połączenie 
wpływów amerykańskich, indiańskich i japońskich). Rdzenna architektura Seattle jest wyrazem krytyczne-
go regionalizmu, nie jest sentymentalna ani „kiczowata”, ma związek z lokalnymi uwarunkowaniami przy-
rodniczymi, zastosowaniem lokalnych materiałów i technik budowlanych oraz z docenieniem roli prze-
strzeni. Jest to więc – jak uważają miejscowi – coś więcej niż „rzucone na podłogę dywaniki z futra niedź-
wiedzia” (żart o architekturze Seattle wygłoszony podobno przez Rema Koolhaasa [6, s. 8]). Przykładem 
takiej architektury są dzieła wywodzącego się z Seattle – Stevena Holla St. Ignatius Chapel (kaplica Seattle 
University) i Bellveu Art Museum. W tych projektach zwraca uwagę specyficzna skromność formy w po-
łączeniu z umiejętnym operowaniem światłem i przestrzenią, a także połączenie budynków z otoczeniem. 

Od lat 90. XX w., od kiedy miasto przeżywa boom gospodarczy, coraz częściej budynki użytecz-
ności publicznej są projektowane przez rozpoznawalnych na całym świecie architektów. Powstają więc 
gmachy postmodernistyczne (np. SAM – Seattle Art. Museum, proj. Roberta Venturiego, 1991) czy de-
konstrukcjonistyczne (np. EMP Museum, proj. F.O. Gehry’ego, 2000), oferujące „globalną” architekturę i, 
chociaż interesujące i przyciągające rzesze zwiedzających (zwłaszcza EMP), nie są – jak się wydaje – do-
brze wpasowane w lokalny kontekst architektoniczny. Budynek projektu Venturiego wprawdzie poprawnie 
operuje przestrzenią wnętrza, tworząc efektowne tło dla bogatej i wielokulturowej kolekcji, jednak nie 
tworzy interesującej narracji – szansa stworzenia czegoś pociągającego została tu chyba zaprzepaszczona, 
a zewnętrze muzeum (dekorowana geometrycznym, kolorowym fryzem elewacja) jest po prostu niezrozu-
miałe. Inaczej wygląda sytuacja z budynkiem projektu F.O. Gehry’ego – jego EMP (ilustracje 11–16) pod 
pewnymi względami jest przeciwieństwem SAM. Wnętrze i zewnętrze aż kipią od kolorów i falujących 
form, w dachu budynku zastosowano skomplikowany układ świetlików, które bardzo efektownie świecą 
nocą, chociaż można to zobaczyć tylko z lotu ptaka (albo z górnego tarasu Space Needle), jest tu też sporo 
interesujących pod względem scenograficznym miejsc, które współgrają z prezentowaną kolekcją. Uroz-
maicona forma budynku wynikająca m.in. ze zderzania różnych kształtów, materiałów i kolorów, jawi 
się jak znak przestrzenny popkultury – architektura wspiera multimedialne efekty i tworzy „wrzaskliwe” 
i „odblaskowe” tło dla oryginalnych przedmiotów ekspozycji.

Nazwa muzeum EMP oznacza: Experience, Music, Project. Autor projektu F.O. Gehry przy opra-
cowywaniu koncepcji formy muzeum inspirował się doświadczeniem muzyki, w samym zaś projekcie wy-
konawczym stalowej konstrukcji budynku o zwichrowanej powierzchni zastosował jako pierwszy architekt 
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program CATIA, używany w projektowaniu samolotów (m.in. w Boeingu, mającym siedzibę w Seattle). Bu-
dynek o powierzchni 13 000 m2 dzieli się na sekcje odpowiadające: muzyce, science fiction i popkulturze. 
Najlepszą częścią muzeum wydaje się sekcja poświęcona muzyce – mamy tu galerię poświęconą Jimiemu 
Hendrixowi, w której popartowskich wnętrzach z niskimi kolorowymi sofami możemy się poczuć jak w la-
tach 60., ale też tonącą w mroku galerię dedykowaną Nirvanie i jej charyzmatycznemu wokaliście Kurtowi 
Cobainowi. Ta galeria wprowadza w charakterystyczny klimat muzyki Seattle z lat 90. Jej interesującą konty-
nunuacją jest prezentacja nowej muzyki i wideoklipów lokalnych zespołów, z ujęciami kręconymi w mieście. 
Ta galeria – umieszczona na antresoli muzeum – w intrygujący sposób łączy scenograficzną narrację wystawy 
umieszczonej za niskimi ścianami z architekturą budynku (otwarta, jakby niedokończona konstrukcja dachu, 
zbudowana z nieco przypadkowych kształtów) i samym miejscem. Wszystko to, co jest tu prezentowane, 
ma związek z miastem i jego kulturą. Jednak sam budynek EMP jako całość wydaje się nie wykorzystywać 
w pełni potencjału interesującej lokalizacji i unikalnej historii miejsca. Projekt EMP stał się jednym z elemen-
tów rewitalizacji terenów EXPO 62’ – stoi w centrum obszaru, dosłownie na osi toru odnowionego Monorail, 
który przecina budynek muzeum na pół, zaraz po swoim starcie ze stacji początkowej. Ta sytuacja wydaje się 
niezwykle frapująca, gdy na budynek patrzymy z góry– szybka, lekka kolejka błyskawicznie wjeżdża pomię-
dzy metaliczne fałdy „skóry” budynku i znika w jego wnętrzu, by po chwili pokazać się po drugiej stronie 
i pomknąć w kierunku downtown. Z poziomu wejścia wygląda to obiecująco, chociaż tak naprawdę niewiele 
widzimy, bo kolejka unosi się nad naszymi głowami i widzimy tylko jej tor od spodu. Jadąc Monorailem, 
można poczuć się jak na planie filmu Star Trek – wszystko tu, począwszy od stacji początkowej, przez wnę-
trze kolejki po strój kierującego pojazdem doskonale współgra z wizją przyszłości à la lata 1960. Gdy pociąg 
nagle rusza (towarzyszy temu cichy szum i uczucie podobne do startu rakiety), wzrasta nadzieja na przeżycie 
czegoś niezwykłego w momencie wjazdu kolejki do budynku EMP. Niestety nagle trafiamy do ciemnego 
tunelu, w którym nic nie widać. Podobnie w samym wnętrzu muzeum futurystyczny efekt przejeżdżającej 
kolejki również nie został w pełni wykorzystany. Można się jedynie domyślić, że kolejka przejeżdża nad 
naszymi głowami w hallu, ale pomimo zastosowania przeszklonego dachu w tej części budynku nie da się jej 
obserwować, co byłoby interesującym echem mieszczącej się obok ekspozycji poświęconej filmom z gatunku 
science fiction, a jednocześnie udanym nawiązaniem do historii tego miejsca. 

Wśród innych budynków powstałych w Seattle w ostatnich latach, prawdopodobnie najwięcej uwagi 
przykuwa Central Library (arch. Rem Koolhaas, 2004) – główny budynek Seattle Public Library (ilustracje 
17–22). Obiekt ten jest interesujący z z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, ze względu na swoją 
niezwykłą architektoniczną formę, i po drugie, jako przykład projektu, który powstawał w atmosferze nie-
zwykłego publicznego zainteresowania i zaangażowania i wywołał szeroką dyskusję na temat metody, projek-
towych priorytetów i roli architekta. Seattle Public Library, dla której powstał projekt, jest miejską instytucją 
kultury z tradycjami. Jej pierwszy, oryginalny budynek (w tradycyjnym, neoklasycystycznym stylu) powstał 
w 1906 r. a jednym z głównych sponsorów tamtego projektu był Andrew Carnegie, potentat przemysłu sta-
lowego z Nowego Jorku i fundator bibliotek dla całego angielskojęzycznego świata. W 1960 roku budynek 
został zastąpiony nowym, większym, funkcjonalistycznym obiektem w stylu międzynarodowym, jednak i ten 
gmach, który służył zaledwie dwu generacjom użytkowników, okazał się niewystarczający i nie dość nowo-
czesny. Miasto, mając finansowe wsparcie współwłaścicieli Microsoftu (Billa Gatesa i Paula Allena), zde-
cydowało się zastąpić go nowym. W tym nowym, trzecim projekcie branża technologiczna odgrywa wielką 
rolę, nie tylko w osobach sponsorów biblioteki, ale także jako źródło informacji i ostatecznego sukcesu pro-
jektu. Biblioteka korzysta w dużym zakresie z internetowych zasobów (uczelnie, takie jak Harvard, Stanford, 
Oxford, University of Michigan oraz The New York Public Library podpisały w 2004 r. porozumienie z firmą 
Google i zgodziły się na digitalizację i udostępnienie swoich zasobów), udostępnianych za pośrednictwem 
przeglądarki Google.

Projekt od samego początku miał być modelowym przykładem demokratycznego, pluralistycznego 
projektowania. Był on częścią strategii SPL powstałej w 1998 r. i i dedykowanej rozwojowi sieci miejskich 
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bibliotek (w tym głównej siedziby – Central Library i małych osiedlowych filii). Wybrana do realizacji 
koncepcja (projekt Koolhaasa) wygrała ogłoszony konkurs architektoniczny, a opinia publiczna była na 
bieżąco informowana o postępach projektu. W projektowanie zaangażowano grupy warsztatowe różnych 
użytkowników biblioteki, w w tym użytkowników niepełnosprawnych, osoby nieangielskojęzyczne i ludzi 
biznesu, prowadzono także konsultacje społeczne z innymi typami użytkowników, m.in. z dziećmi i oso-
bami bezdomnymi. Według założeń SPL biblioteka centralna miała się stać „szczególnym społecznym 
miejscem”, a jednocześnie „budynkiem-znakiem” (signature) i „krajobrazową dominantą” (landmark) 
ucieleśniającą wartości miejskiego społeczeństwa Seattle [7, s. 6]. Realizacja projektu była poprzedzona 
wieloma (więcej niż 100) spotkaniami z mieszkańcami – użytkownikami bibliotek miejskich w całym Seat-
tle. Spotkania te odbywały się w lokalnych filiach SPL, ale także w restauracjach i podziemiach kościołów. 
Udało się zebrać rekordową sumę pieniędzy na cele inwestycyjne miejskiej biblioteki, z czego na budowę 
głównej siedziby przeznaczono ponad 70%. Za pozostałe pieniądze zamierzano sfinansować budowę lub 
renowację 6 miejskich filii. W odniesieniu do centralnego budynku, jak pisano w „The Seattle Times”, 
oczekiwano czegoś więcej niż „pudełka na ludzi i książki”, czegoś więcej niż funkcjonalny budynek – 
oczekiwano budynku nowych „idei” [7, s. 6]. 

Projekt Rema Koolhaasa (OMA przy współpracy z biurem z Seattle – LMN Architects) jest pełen 
nowych idei na temat biblioteki. W pewnym sensie jest to eksperyment zarówno w sensie formalnym, jak 
i funkcjonalnym, a przy tym jest to niewątpliwie realizacja koolhaasowskiej idei architektury metropolital-
nej. W zakresie funkcjonalnym obiekt dzieli się na dwie kategorie przestrzeni użytkowych: „stałe obsza-
ry” (stable areas) przeznaczone na przewidywalne aktywności (administracja, magazyn książek, pokoje 
spotkań, pomieszczenia zaplecza biblioteki i podziemny garaż) oraz „obszary zmienne” (unstable areas) 
o trudnym do przewidzenia programie przyszłych aktywności [9, s. 139]. Funkcje „stałe” zostały zbloko-
wane w odrębnych „pudełkach” umieszczonych swobodnie w otwartej przestrzeni budynku. Komunikację 
dla publiczności zorganizowano w postaci szybkich ruchomych schodów i wind oznaczonych jaskrawym 
żółtym kolorem i łączących wszystkie główne bloki budynku oraz w postaci indywidualnie rozwiązanych 
wolnych połączeń (rampy i schody tradycyjne). Budynek zajmuje blok zabudowy pomiędzy dwoma uli-
cami (4th–5th Avenue) i inteligentnie wykorzystuje różnicę poziomów tych ulic wewnątrz budynku – z po-
ziomu obu ulic prowadzą wejścia do budynku. Wejście od 4th Ave prowadzi przez punkt zwrotu książek do 
wypożyczalni i położonej na lewo od wejścia, oddzielonej szklaną ścianą biblioteki dla dzieci. Z poziomu 
5th Ave wejście prowadzi do głównego hallu (znajdują się tu też sklepik i mała kawiarnia), otwartej sali au-
dytoryjnej i części zbiorów (biblioteka młodzieżowa i fikcja). Pomiędzy poziomami obu wejść dostępnymi 
dla publiczności umieszczono salę audytoryjną (jej korona otwiera się na hall), pokoje spotkań (pomiesz-
czenia te łączy komunikacja w abstrakcyjnym czerwonym kolorze, tworząc niezwykłe efekty wizualne) 
oraz pomieszczenia zaplecza biblioteki. Powyżej głównego hallu prowadzą kolejne ruchome schody łą-
czące dolny hall z umieszczonymi kilka kondygnacji powyżej otwartymi przestrzeniami czytelni książek 
i czytelni komputerowej. Długi ciąg szybkich ruchomych schodów przecina 4-kondygnacyjną „spiralę ksią-
żek”, czyli wijącą się taśmę ciasnych i niskich przestrzeni magazynowania zbiorów – można do niej wejść 
w kilku punktach, gdzie umieszczono spoczniki w biegu ruchomych schodów. Spirala książek jest w sensie 
przestrzennym rampą o niewielkim spadku wijącą się wokół centralnej osi/pustki budynku. Decydując się 
na przemieszczanie się wzdłuż rampy, wybieramy wolną ścieżkę, która umożliwia swobodny dostęp do 
archiwum książek i publikacji i zapewnia – pomimo skrajnie nowoczesnej architektury – gęstą atmosferę 
dawnej biblioteki. Ten klimat budują same książki w ich niekończącym się ciągu widziane na wielu pozio-
mach równocześnie, ale też wyjątkowo niski sufit i niewielkie (w tej części budynku) okna, które izolują 
królestwo książek od kontaktu z zewnętrzem. Wewnątrz tej enklawy, pomiędzy regałami znajdują się też 
niewielkie nisze przeznaczone do przeglądania i czytania „na miejscu”. Z kolei poziom górnych czytelni 
przypomina przestrzeń głównego hallu – wysoką i otwartą, z tym że poziom czytelni (część powierzchni 
czytelni jest wyraźnie nadwieszona nad parterem budynku) oferuje też zapierające dech widoki (kadrowa-



120

ne, ale i częściowo przesłaniane diagonalną siatką konstrukcji ściany) na Seattle i zatokę Puget Sound oraz 
mnóstwo naturalnego światła. Stwarza to niezwykłą atmosferę, niekojarzącą się z tradycyjną przestrzenią 
biblioteki, a raczej nietypowym miejscem spotkań – ten klimat wzmacniają nieformalne, wygodne miej-
sca do siedzenia w centrum tej przestrzeni. Ostatnią kondygnację stanowi blok administracji z dyrekcją 
biblioteki, niedostępny dla publiczności. Atrakcją górnego poziomu jest widok centralnej pustki – otwartej 
przestrzeni zaczynającej się w głównym hallu i ciągnącą się w górę aż do poziomu przeszklonego dachu.

Mówi się, że Central Library stało się dla Seattle tym, czym Muzeum Gugenheima dla Bilbao – niektórzy 
ponoć przyjeżdżają tu tylko po to, by zobaczyć budynek. Z pewnością gmach stał się „znakiem” współczesnego 
Seattle i „szczególnym miejscem”. Jego wnętrze wypełniają ludzie, jest ich tu zwykle dużo, bo każdy tu może 
wejść, poczytać lub tylko posiedzieć, a wielu przychodzi tylko popatrzeć na budynek i wejść do wnętrza, by po-
czuć jego niezwykłą atmosferę. Podobnie przestrzeń wokół obiektu tworzy (od strony ulic, z których prowadzą 
wejścia do biblioteki) niewielkie miejsca dla nieformalnych aktywności. Od strony dolnego wejścia podcięcie 
bryły budynku umożliwiło realizację miniparku z fontanną, miejscem do siedzenia i miejscem na rowery. Wej-
ście od strony 5th Ave prowadzi poprzez zadaszony szkłem podcień stanowiący przejście dla pieszych wzdłuż 
budynku, ale i trochę ciasne, choć interesujące miejsce, gdzie można się zatrzymać i porozmawiać w biegu lub 
przysiąść na chwilę. Biblioteka centralna, podobnie jak cała SPL, cieszy się przeważnie dobrą opinią wśród 
mieszkańców i użytkowników, dowodzi tego badanie przeprowadzone w 2004 r. przez naukowców z University 
of Washington [3]. Zebrano wówczas oceny użytkowników na temat samej architektury, biblioteki jako miej-
sca w sensie społecznym i jako miejsca gromadzenia zasobów i bazy informacji. Jak wynika z tego badania, 
architektura CL wzbudza silne emocje – opisując ją, ludzie wybierają często skrajne określenia, mówiąc o „naj-
bardziej ekscytującym” lub „najohydniejszym” budynku. Chociaż niektórzy zauważają, że jest on „zimny”, 
„niewygodny” i „niedokończony”, to jednak większość użytkowników jest dumna z jego architektury i docenia 
się jego nowatorskość i oryginalność, operowanie transparentnością, przestrzenią i światłem naturalnym. 

Pomimo ogólnego sukcesu realizacyjnego sam proces projektowy wzbudzał swego czasu kontro-
wersje, zwłaszcza jeśli chodzi o transparentność metody projektowej i uwzględnianie zgłaszanych do pro-
jektu uwag. Niektórzy uczestnicy grup warsztatowych, którzy mieli czuć się uczestnikami procesu, uznali, 
że nie mają faktycznego wpływu na podejmowane decyzje projektowe, jako że tylko bardzo niewielka 
część z ich postulatów została w ostatecznym projekcie uwzględniona (jak przeniesienie biblioteki dla 
dzieci z podziemia na parter i kilka korekt dotyczących rozmieszczenia elementów zaplecza biblioteki). To 
doświadczenie partycypacyjnego i publiczno-prywatnego zaangażowania w sensie finansowym i decyzyj-
nym stało się ważną lekcją nie tylko dla dyrekcji SPL, ale i władz miasta. Okazało się, że pomimo zaanga-
żowania ogromnych środków i zorganizowania kosztem znacznego wysiłku sieci publicznej aktywności, 
nie udało się osiągnąć wszystkich celów, zostawiając część opinii publicznej w mieście nieusatysfakcjono-
waną. Kolejne powstające w mieście projekty dotyczące realizacji obiektów publicznych i zagospodarowa-
nia publicznych przestrzeni są więc analizowane i przygotowywane jeszcze staranniej.

Ważnym elementem strategii miasta jest tworzenie miejsc związanych z lokalnym duchem Northwestern 
i popieranych przez demokratyczną większość wyborców, a także wspominane już zwrócenie uwagi na kompe-
tencje społeczne projektantów. Wartość lokalnych miejskich tradycji zaczyna tu przeważać nad strategią lokowa-
nia w mieście znanych marek. Część projektów, pomimo kuszących perspektyw realizacyjnych, trafia do kosza, 
jak np. odrzucony przez miasto projekt Seattle Commons – projekt parku łączącego downtown z nabrzeżem, 
kolejny wielki projekt Paula Allena, nazywanego tu Haussmannem Seattle (po EMP, renowacji Union Station, 
kilku stadionach w Seattle i Portland oraz współfinansowaniu Central Library). Inne inicjatywy, jak np. realizo-
wany obecnie w mieście projekt Waterfront for All, są dokładniej niż dawniej przygotowywane i opracowywane, 
tak by idea projektu była dla wszystkich zrozumiała, a interesy poszczególnych grup zostały uwzględnione. 
Pomimo drobnych porażek to wspólne prywatno-publiczne dzieło nad rozwojem miasta zacieśnia więzi między 
mieszkańcami i interesariuszami i jeszcze bardziej scala koncepcję miasta jako miejsca. 
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Ill. 1–2. View from downtown to Puget Sound: (1) steep descent for pedestrians; (2) close-up to Alaskan Way Viaduct (1953)

Il. 1 i 2. Widoki z downtown na zatokę Puget Sound: (1) strome zejście dla pieszych, (2) zbliżenie na Alaskan Way 
Viaduct (1953)
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Ill. 11–16. EMP Museum: 11 – Outside elevation intersected by Monorail, 12 – View of Space. Needle among the 
creases of the building; 13 – View EMP with the light railway that enters the building from the terrace, 14 – fragment 
of exterior wall of the building, 15 – interior – music section, open arrangement of studio “boxes” – open to the 
construction of the roof, 16 – interior arrangment

Il. 11–16. EMP Museum: 11 – elewacja zewnętrzna budynku rozcięta linią Monorail, 12 – widok wieży Space Needle 
pomiędzy „fałdami” budynku, 13 – widok EMP z wjeżdżającą do tunelu kolejką z tarasu, 14 – fragment ściany 
zewnętrznej budynku, 15 – wnętrze – dział poświęcony muzyce, aranżacja studyjnych „pudełek” otwarta na rzeźbę 
dachu, 16 – aranżacja wnętrza
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Ill. 17–22. Central Library: 17 – building seen from 5th Ave, 18 – outside passage from 5th Ave, 19 – “spiral of books”/ 
main stretch of escalator which connects all levels seen from the window, 20 – inside a reading room, 21 – view of 
main hall from the open reading room on the upper level, 22 – view of the street from the “hanging” part of the building

Il. 17–22. Central Library: 17 – widok budynku od strony 5th Ave, 18 – zewnętrzny pasaż wzdłuż 5th Ave,  
19 – „spirala książek”, za szybą widoczny główny ciąg ruchomych schodów komunikujących, wszystkie poziomy,  
20 – wnętrze jednej z czytelni, 21 – widok głównego hallu z otwartej czytelni na górnym poziomie, 22 – widok na ulicę 
nadwieszonej części budynku
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The article presents the systematics of various types of geometrical surfaces in the aspects of their occurrence 
in Gaudi’s architecture. Basic groups of surfaces were characterized, focusing on those typical for the architect. 
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1. Introduction

The article presents the systematics of various types of geometrical surfaces in the aspects of their 
occurrence in Gaudi’s architecture. Basic groups of surfaces were characterized, focusing on those typical 
for the architect. The aim of the analysis of three-dimensional forms is the knowledge of geometrical 
shapes that form a work of architecture. It can facilitate the understanding of construction of the body and 
familiarize the concept of the project. 

The problem of geometrical surfaces has been thoroughly researched and superbly described in 
many works of literature. It can be divided into two main trends: dedicated to the question of surface in 
strictly geometrical aspect, in the form of chapters of coursebooks and publications which touch upon 
the topic in the aspect of construction and architecture. The first group is represented by coursebooks 
authored by: Anna Błach [2], Stanisław Polański [14], and joint publications of Andrzej Korynek, 
Jerzy Mroczkowski and Teresa Romaszkiewicz – Białas [6], and Stanisław Polański, Aleksander 
Kowalewski and Jerzy Daniluk [13]. The question in relation to modeling in computer graphics is raised 
by Przemysław Kiciak [5]. Mathematical definitions of surfaces can be found in, e.g., the compendium 
by Igor Bronsztejn, Konstantin Siemiendiajew, Gerhard Musioł and Heiner Muehlig [3]. The second 
group comprises publications which describe geometrical surfaces in engineering and architecture. The 
following books can be enumerated: Stefan Przewłocki [16], Mieczysław Majewski [9], Curt Siegel 
[22] and joint work of Stanisław Polański and Jolanta Słoma [15]. The author himself has raised the 
question of the existence of surfaces in architecture and has drawn up the graph which presents their 
systematics [11]. 

The next issue discussed in the article is Antonio Gaudi’s architecture. The problem of the life and 
works of the architect is the subject of many publications. Biographies of the designer can be found in the 
works by: Juan Nonell [12], Przemysław Słowiński [23], and the books by Cesar Martinell [10], Rainer 
Zerbst [29] are enriched with a detailed description of his works. General data concerning Gaudi’s most 
important works can be found in: David Watkin [28], David Mackay [8], Zdzisława Tołłoczko [25], or 
guidebooks by the “Wiedza i Życie” Publishing House [17,18]. Detailed description of all buildings can be 
found in: Moix and Llatzer [7] and the guiebook edited by Carlos Giordano and Nicolas Palmisano [27]. 
Information about the Sagrada Familia basilica can be found in: Armando Puig [18], Jordi Armengol [1] 
and Armando Puig – Tarrech [20], but also in the subsequent guidebook edited by Carlos Giordano and 
Nicolas Palmisano [26].

There are numerous web pages dedicated to Gaudi and his works, such as: The Gaudi and Barcelona 
Club Associatio [24].

Most authors who describe the buildings designed by Gaudi, do not analyse them from the point of 
view of the existence of particular types of geometrical surfaces, or their constructional premises, with the 
exception of: Carlos Flores [4], Antonio Saudi [21], Isidra Puig – Boada [19].

2. Systematics of surfaces

The aim of the following classification of geometrical structures is the systematization of forms 
that exist in works of architecture. Architectural structure, understood as a space constructed of Euclidean 
elements, is the basis of the analysis of architecture in geometrical context. Geometrical forms of 
architecture can be divided into: plane (geometrical figures) and three-dimensional (solids and surfaces). 
Geometrical figures can only be seen in two-dimensional renditions of three-dimensional buildings: in 
elevations, cross-sections, projections of buildings. Geometrical solids (e.g. polyhedrons and solids of 
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revolution) and surfaces, however, appear as components of every architectural design, because every 
building is a composition of spatial elements. In the analysis of the form of a building, concrete types 
of basic solids and surfaces in their entirety or in fragments can be enumerated. Many objects must be 
analyzed according to a certain accuracy grade. The phenomenon of distortion of basic geometrical forms 
is usually connected with the limit of the division, found elements of development or the compositional 
idea of the project. 

Mathematical definition of surface states that it is a set of points of a three-dimensional space with 
the coordinates which fulfill the equation: F (x,y,z) = 0 or z = f (x,y) [4, p. 263]. In the definition of the most 
common surfaces in architecture, two elements are used: generatrix and path [18, p. 88]. Generatrix is the 
basic line, on whose basis a surface can appear (Depending on the type, ruled surfaces appear ( - when there 
is a line), or curvilinear (when there is a curve). Path is the line, along which generatrix moves, making the 
existence of a surface possible. 

There are many possible divisions of surfaces according to given parameters [15, p. 315-317]. It 
is common to divide them into three basic groups of surfaces which appear in architecture [18, p. 88] 
(Illustration 1): ruled surface1, curvilinear with a constant generatrix2, curvilinear with variable generatrix3. 
In the ruled surfaces the following can be enumerated: Catalan4, conic5, cylindrical6, other ruled surfaces, 
which include: quadrics with two double lines7, hyperboloid of one sheet8 and helical9 [10].  The next group 
are curvilinear with a constant generatrix: circular curvilinear10, toroidal11 and translational12. The last group 

1  Ruled surface – surface with constant generatrix, which is a straight line that does not change its shape.
2  Curvilinear surface with constant generatrix – surface with constant generatrix which is a curve that does not change 

its shape.
3  Curvilinear surface with variable generatrix – surface with variable generatrix which is a curve that changes its 

shape.
4  Catalan surface – surface determined by a line moving along two paths, constantly parallel to a given surface, but not 

parallel to the constant line. Depending on the type of paths, we can enumerate: cylindroid (both paths are curves not 
parallel to surface), conoid (only one path is a straight line), hyperbolic paraboloid (both paths are lines).

5  Conic surface – surface created by movement of line, attributed to a constant point “W” and intersecting the path 
curve. Point “W” is the proper and not coplanar point with the given path. Depending on the shape of invariant inter-
section we can enumerate: circular conic surface (invariant intersection – circle) or non-circular (invariant intersec-
tion – ellipse, parabola or hiperbola).

6  Cylindrical surface – conic surface in which point is ideal. Depending on the shape of invariant intersection we can 
enumerate cylindrical surfaces: circular (invariant intersection – circle), elliptical (invariant intersection – ellipse), 
parabolic (invariant intersection – parabola), hyperbolic (invariant intersection – hyperbola).

7  Quadric surface with two double lines is a surface that has paths in the form of two slant lines and a curve in the shape 
of a circle, ellipse, parabola or hyperbola. 

8  Hyperboloid surface of one sheet is a surface which has paths in the shape of two slant lines, non-parallel to one 
surface and to one another.

9  Helical surface is a surface set by a line with helical movement, with the same spiral lead and the same direction of 
turn. 

10  Circular curvilinear surface  - surface set by a curve in a circular movement around a line. Depending on the shape 
of intersection through the axis of rotation we can enumerate: sphere (intersection – circle), circular elipsoid (inter-
section – ellipse), circular paraboloid (intersection – parabola), circular hyperboloid of two sheets (intersection – hy-
perbola).

11  Toroidal surface – surface created by rotation of conic curve around a line, set in the plane of this curve, which is 
not its axis. Depending on the shape of the intersection through axis of revolution we can enumerate: toroidal surface 
with intersection in the shape of circle, ellipse, parabola or hyperbola. 

12  Translational surface – surface set by parallel movement movement of generatrix, so that its apex slides along the 
path which is in vertical plane, perpendicular to the plane where generatrix is set. 
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comprises curvilinear surfaces with variable generatrix, which include the following surfaces: wedge13, 
parabolic-elliptic14 and minimal15 [10].

3. Geometric surfaces in Antonio Gaudi’s works 

Surfaces are increasingly used in architecture due to their particular aesthetic and structural values. 
Their oldest applications in construction include covering spaces such as sphere- or cylinder-based vaults. 
Surfaces can be standalone structures or form parts of an entire structural system. In order to achieve 
interesting visual effects, surfaces of the same (Illustration 5) or different kinds are juxtaposed. While 
analyzing the form of buildings in terms of geometry, one can notice that entire objects or parts of them are 
based on various kinds of surfaces. 

The works of the Spanish architect Antonio Gaudi (1852–1926) [10, 29] are characterized by the use 
of geometric forms such as cones (Il. 7), hyperbolic paraboloids, paraboloids (Illustration 10), hyperboloids 
(Illustrations 4 and 17), helicoids (Illustrations 8 and 9) and many other types of surfaces (Illustrations 2 
and 8). His studies of nature made him notice the above geometric forms in natural objects such as rushes, 
reeds or bones. He believed that there was no better structure than the trunk of a tree or a human skeleton 
and that the use of the hyperboloid and helicoid in an object made ornamentation unnecessary since the 
elements varied the incidence of the light and shade [2].

Antonio Gaudi’s works demonstrate an evolution in using particular kinds of normal lines (normal 
sections) to define space: from the parabola (Illustration 5), to the hyperbola (Illustration 3), to the catenary 
curve16. This is proved by the preserved models of the structural systems of the Sagrada Familia basilica. 
The first, neo-gothic one, was made between 1900 and 1913 (Illustration 12) and based mainly on the 
circle while the parabola appeared only in the main nave. Another one, executed between 1914 and 1918 
(Illustration 13), introduced the parabola into the entire structure of the object and the last one, from the 
period 1921–1926 (Illustration 14) used the broken curve in the structural system and the parabola in the 
vaulting of the isles (Illustration 17).

His quest for new structural solutions culminated in the design of the Sagrada Familia basilica between 
1910 and 1920, in which he drew on his experience and years of studies. He was one of the first architects to 
apply the catenary curves which he used to determine pressure lines. He employed gravity to design the form 
of the structure thus designing vaults and support systems in a horizontal mirror reflex ion. In order to do so he 
exploited the rule of equilibrium of the catenary, creating spatial models from strings to which he attached bags 
filled with sand. Two such models survived: of Colònia Güell (Illustration 15) and of the span of the Sagrada 
Familia (Illustration 16). The arches and cylindrical surfaces together with appropriately inclined columns 
(Illustration 11) formed a structure that ideally resisted the outward thrust eliminating the need for buttresses 

13  Wedge surface – surface set by generatrix which is a curve sliding along three lines, so that its apex and two endings 
are set on particular lines, and the subsequent position of plane, to which the curve belongs, are parallel. 

14  Parabolic-elliptic surface – surface created through parallel movement of parabola’s generatrix on the path parabola. 
15  Minimal surface – a surface which has in every point average curvature equaling zero. It has the smallest area among 

all surfaces stretched over a given contour. We can enumerate the following minimal surfaces: catenoid (created 
through rotation of chain line around the line that goes through centres of circles which form the boundary line) and 
helicoda (created by guiding through every point of helical line a line that intersects the axis at right angle). Its name 
comes from its relationship with helix – through every point of helicoda cuts helical line entirely included in it. Heli-
coda is one of the first discovered minimal surfaces, it is also a ruled surface. 

16 The catenary curve is a plane curve describing the shape of a perfectly inextensible and infinitely flexible thread with 
a non-zero mass hanging freely between two different supports in a homogeneous gravitational field. It is described 
by the hyperbolic cosine function. Its graph is close to but not identical with a parabola. 
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which the neogothic style required [6]. Although surfaces based on this curve can be found in object such as the 
Casa Milà or the Teresian College, it was the crypt of the Colònia Güell that acted as a testing ground for the 
solutions that culminated in the Sagrada Familia. Another advantage of the catenary-based surface was the fact 
that it could be made of brick which was a cheap building material in his time. Bricks were used in the cellars of 
the Palacio Güell, the attic of the Bellesguard (Illustration 6) and the crypt of the Colònia Güell (Illustration 11).

4. Conclusions

A geometric analysis of an architectural object reveals the spatial components from which it has been 
built. This knowledge allows us to understand its form and the design principle behind it. The knowledge of 
diverse geometric forms also makes it possible to compose architectural space more freely. This is proved 
by the works of Antonio Gaudi who achieved rational, organized and perfectly logical spatial solution 
as a result of his studies of geometry and structural mechanics. He found ways to adjust the language of 
engineering to the structural forms of architecture creating such a masterpiece as the Sagrada Familia. 
It has the structure of a forest with a set of inclined, tree-like columns divided into various branches to 
support a structure of intertwined hyperboloid vaults. The aspect of combining geometric surfaces with the 
structure and aesthetics is clearly visible in each of Gaudi’s architectural works. 

1. Wstęp

W niniejszym artykule zaprezentowano systematykę różnych rodzajów powierzchni geometrycznych 
w aspekcie ich występowania w dziełach architektonicznych Antonia Gaudiego. Opisano podstawowe gru-
py powierzchni, skupiając się na powierzchniach charakterystycznych dla twórczości sławnego architekta. 
Celem analizy form trójwymiarowych jest poznanie, z jakich utworów geometrycznych składa się obiekt 
architektoniczny. Może to pomóc w zrozumieniu budowy jego bryły, a także przybliżyć zamysł projektowy. 

Problematyka powierzchni geometrycznych jest gruntownie przebadana i doskonale opisana w wie-
lu pozycjach  z literatury przedmiotu. Można podzielić je na dwa główne nurty: poświęcone zagadnieniom 
powierzchni w ujęciu ściśle geometrycznym w postaci rozdziałów podręczników oraz publikacje poru-
szające tę tematykę w aspekcie architektoniczno-budowlanym. Pierwszą grupę reprezentują podręczniki 
Anny Błach [3] i Stanisława Polańskiego [16], a także prace zespołowe Andrzeja Korynka, Jerzego Mrocz-
kowskiego i Teresy Romaszkiewicz-Białas [8] oraz Stanisława Polańskiego, Aleksandra Kowalewskiego 
i Jerzego Daniluka [13]. Zagadnienia te w odniesieniu do modelowania w grafice komputerowej porusza 
w swojej książce Przemysław Kiciak [7]. Matematyczne definicje powierzchni można znaleźć przykła-
dowo w kompendium wiedzy Igora Bronsztejna, Konstantina Siemiendiajewa, Gerharda Musioła i He-
inera Mühliga [4]. Drugą grupę stanowią publikacje dotyczące powierzchni geometrycznych w inżynierii 
i architekturze. Należy do nich zaliczyć książki: Stefana Przewłockiego [18], Mieczysława Majewskiego 
[11], Curta Siegela [24] oraz pracę zespołową Stanisława Polańskiego i Jolanty Słomy [17]. Także autor 
niniejszego artykułu zajmował się występowaniem powierzchni w architekturze oraz opracował graf pre-
zentujący ich systematykę [13]. 

Kolejnym poruszanym tutaj zagadnieniem jest architektura Antonia Gaudiego. Życiu i twórczości tego 
architekta poświęcono już ogromną liczbę różnego rodzaju publikacji, żeby wymienić tylko jego biografię 
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autorstwa Juana Nonella [14] czy Przemysława Słowińskiego [24], a książki Cèsara Martinella [12] i Ra-
inera Zerbsta [30] są wzbogacone o dokładny opis jego twórczości. Ogólne dane związane z najważniejszy-
mi pracami Antonia Gaudiego zawierają przykładowo opracowania: Davida Watkina [30], Davida Mackaya 
[10], Zdzisławy Tołłoczko [26] czy przewodniki wydawnictwa Wiedza i Życie [19, 20]. Szczegółowy opis 
wszystkich obiektów można znaleźć w publikacji Moixa Llatzera [9] czy przewodniku pod redakcją Carlosa 
Giordana i Nicolasa Palmisana [28]. Informacje o samej bazylice Sagrada Família znajdują się w książkach: 
Jordiego Armengola [1] i Armanda Puigi  i Tàrrech [22], a także w kolejnym przewodniku pod redakcją Car-
losa Giordana i Nicolasa Palmisana [27]. 

Istnieje wiele stron internetowych poświęconych Antoniowi Gaudiemu i jego twórczości, jak np. 
The Gaudí & Barcelona Club Associatio [25].

Większość autorów, opisując obiekty zaprojektowane przez Gaudiego, nie analizuje ich od strony 
występowania w nich danych rodzajów powierzchni geometrycznych oraz bardzo rzadko zajmuje się kon-
strukcyjnymi przesłankami ich występowania, wyjątkiem są publikacje: Juana Bassegoda [2], Marii Crippy 
[5], Carlosa Floresa [6] i Isidry Puig-Boada [21]. 

2. Systematyka powierzchni

Celem poniższej klasyfikacji utworów geometrycznych jest usystematyzowanie form występujących 
w obiektach architektonicznych. Struktura architektoniczna, rozumiana jako przestrzeń zbudowana z elemen-
tów euklidesowych, jest podstawą analizy architektury w aspekcie geometrycznym. Formy geometryczne 
w architekturze można podzielić na płaskie (figury geometryczne) oraz trójwymiarowe (bryły i powierzch-
nie). Figury geometryczne można zaobserwować dopiero na dwuwymiarowych odwzorowaniach trójwymia-
rowych budowli: w elewacjach, przekrojach, rzutach obiektów budowlanych. Natomiast bryły geometryczne 
(m.in. wielościany i bryły obrotowe) oraz powierzchnie pojawiają się jako elementy składowe każdego obiek-
tu architektonicznego, ponieważ każda budowla jest kompozycją elementów przestrzennych.

Analizując formę obiektu, można wyodrębnić konkretne rodzaje podstawowych brył lub powierzch-
ni w całości albo w postaci fragmentów. Wiele obiektów należy rozpatrywać po przyjęciu pewnej skali 
dokładności. Zjawisko zniekształceń podstawowych form geometrycznych związane jest najczęściej z gra-
nicami działki, zastanymi elementami zagospodarowania czy też z ideą kompozycyjną projektu.

Matematyczna definicja powierzchni podaje, że jest to zbiór punktów przestrzeni trójwymiarowej 
o współrzędnych spełniających równanie o postaci: F (x, y, z) = 0 lub z = f (x, y) [4, s. 263]. Przy definiowa-
niu najczęściej występujących powierzchni w architekturze wykorzystuje się dwa elementy: tworzącą oraz 
kierującą [18, s. 88]. Tworząca jest to linia bazowa, na podstawie której powstaje powierzchnia (w zależno-
ści od jej rodzaju powstają powierzchnie prostokreślne – przy prostej lub krzywokreślne – przy krzywej). 
Kierująca jest to linia, po jakiej porusza się w przestrzeni tworząca, powodując powstanie powierzchni.

Istnieje wiele możliwych podziałów powierzchni ze względu na obrane parametry [15, s. 315–317]. 
Przyjęto następujący podział na trzy podstawowe grupy powierzchni występujących w architekturze [18, 
s. 88] (ilustracja 1): prostokreślne17, krzywoliniowe o stałej tworzącej18 oraz krzywoliniowe o zmiennej 
tworzącej19. 

17 Powierzchnia prostokreślna – powierzchnia o stałej tworzącej będącej linią prostą niezmieniającą swojego kształtu.
18 Powierzchnia krzywoliniowa o stałej tworzącej – powierzchnia o stałej tworzącej będącej linią krzywą niezmieniają-

cą swojego kształtu.
19 Powierzchnia krzywoliniowa o zmiennej tworzącej – powierzchnia o zmiennej tworzącej będącej linią krzywą zmie-

niającą swój kształt.
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W skład powierzchni prostokreślnych wchodzą całe rodziny powierzchni: Catalana20, stożkowe21, 
walcowe22 oraz inne: kwadrygi z dwiema liniami podwójnymi23, hiperboloidy jednopowłokowe24 i heliko-
idy25 [13]. Prawie wszystkie z nich są powierzchniami rozwijalnymi26, wyjątek stanowią: cylindroida oraz 
kwadrygi z dwiema liniami podwójnymi. 

Kolejną grupę tworzą powierzchnie krzywoliniowe o stałej tworzącej: obrotowe krzywoliniowe27, 
torusoidalne28 i translacyjne29. 

Do ostatniej grupy należą powierzchnie krzywoliniowe o zmiennej tworzącej, w skład których 
wchodzą powierzchnie: klinowe30, paraboliczno-eliptyczne31 oraz minimalne32 [13]. 

20 Powierzchnia Catalana – powierzchnia wyznaczona przez prostą poruszającą się po dwóch liniach kierujących, stale 
równoległa do zadanej płaszczyzny, ale nie równoległa do stałej prostej. Ze względu na rodzaj kierujących wyróż-
niamy: cylindroidę (obie kierujące są liniami krzywymi nierównoległymi do płaszczyzny), konoidę (tylko jedna 
z kierujących jest linią prostą), paraboloidę hiperboliczną (obie kierujące są liniami prostymi). 

21 Powierzchnia stożkowa – powierzchnia utworzona przez ruch prostej, umocowanej w stałym punkcie „W” i przeci-
nającej krzywą kierującą. Punkt „W” jest punktem właściwym niewspółpłaszczyznowym z daną kierującą. Ze wzglę-
du na kształt przekroju normalnego wyróżnia się: powierzchnię stożkową obrotową (przekrój normalny – okrąg) lub 
nieobrotową (przekrój normalny – elipsa, parabola lub hiperbola).

22 Powierzchnia walcowa – powierzchnia stożkowa, w której punkt jest punktem niewłaściwym. Ze względu na kształt 
przekroju normalnego wyróżnia się powierzchnie walcowe: obrotową (przekrój normalny – okrąg), eliptyczną (prze-
krój normalny – elipsa), paraboliczną (przekrój normalny – parabola), hiperboliczną (przekrój normalny – hiperbola).

23 Powierzchnia kwadrygi z dwiema liniami podwójnymi jest to powierzchnia posiadająca kierujące w postaci dwóch 
linii skośnych oraz krzywej w postaci okręgu, elipsy, paraboli lub hiperboli.

24 Powierzchnia hiperboloidy jednopowłokowej jest to powierzchnia posiadająca kierujące w postaci trzech linii sko-
śnych, nierównoległych do jednej płaszczyzny i do siebie nawzajem.

25 Helikoida (powierzchnia śrubowa) jest to powierzchnia wyznaczona przez prostą poruszającą się ruchem śrubowym, 
o jednakowym skoku i tym samym kierunku skrętu.

26 Powierzchnia rozwijalna to taka, którą można rozwinąć (czyli nałożyć) na płaszczyznę.
27 Powierzchnia obrotowa krzywoliniowa – powierzchnia wyznaczona przez krzywą podczas ruchu obrotowego dooko-

ła prostej. Ze względu na kształt przekroju przechodzącego przez oś obrotu wyróżniamy: sferę (przekrój – okrąg), 
elipsoidę obrotową (przekrój – elipsa), paraboloidę obrotową (przekrój – parabola), hiperboloidę obrotową dwupow-
łokową (przekrój – hiperbola). 

28 Powierzchnia torusoidalna – powierzchnia utworzona przez obrót krzywej stożkowej wokół prostej leżącej w płasz-
czyźnie tej krzywej oraz niebędącej jej osią. Ze względu na kształt przekroju przechodzącego przez oś obrotu wyróż-
niamy: powierzchnię torusoidalną o przekroju w kształcie okręgu, elipsy, paraboli lub hiperboli.

29 Powierzchnia translacyjna – powierzchnia utworzona przez równoległe przesuwanie linii tworzącej tak, aby jej 
wierzchołek ślizgał się po linii kierującej leżącej w płaszczyźnie pionowej, prostopadłej do płaszczyzny, w której 
leży tworząca. 

30 Powierzchnia klinowa – powierzchnia wyznaczona przez tworzącą będącą krzywą, ślizgającą się po trzech liniach 
tak, że jej wierzchołek i dwa końce znajdują się na poszczególnych linach, a kolejne położenia płaszczyzny, do której 
należy krzywa, są równoległe.

31 Powierzchnia paraboliczno-eliptyczna – powierzchnia utworzona poprzez równoległe przesuwanie tworzącej para-
boli po paraboli kierującej. 

32 Powierzchnia minimalna – powierzchnia posiadająca w każdym punkcie krzywiznę średnią równą zero. Posiada 
ona najmniejsze pole spośród wszystkich powierzchni rozpiętych nad zadanym konturem zamkniętym. Wyróż-
niamy następujące powierzchnie minimalne: katenoida (powstaje poprzez obrót linii łańcuchowej dookoła prostej 
przechodzącej przez środki okręgów stanowiących linię brzegową) oraz helikoida (powstaje przez poprowadzenie 
przez każdy punkt linii śrubowej prostej przecinającej oś pod kątem prostym). Jej nazwa pochodzi od jej po-
krewieństwa z helisą (linią śrubową) – przez każdy punkt helikoidy przechodzi linia śrubowa całkowicie w niej 
zawarta. Helikoida jest jedną z pierwszych odkrytych powierzchni minimalnych, jest również powierzchnią pro-
stokreślną.
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3. Powierzchnie geometryczne w twórczości Antonia Gaudiego 

Powierzchnie są coraz częściej stosowane w architekturze, ponieważ charakteryzują się szczególny-
mi walorami estetycznymi oraz konstrukcyjnymi. Jednymi z najstarszych ich zastosowań w budownictwie 
są przekrycia pomieszczeń – sklepienia powstałe na bazie sfery lub powierzchni walcowych. Powierzchnie 
mogą stanowić konstrukcje samodzielne lub być częściami całego systemu konstrukcyjnego. W celu osią-
gnięcia ciekawych wrażeń wizualnych nieraz zestawia się kilka powierzchni tego samego typu (ilustracja 
5) lub różnych rodzajów. Analizując formę budowli pod względem geometrycznym, można zauważyć całe 
obiekty lub ich fragmenty powstałe w oparciu o różnorodne rodzaje powierzchni. 

Twórczość hiszpańskiego architekta Antonia Gaudiego (1852–1926) [10, 29] cechuje wykorzysta-
nie form geometrycznych, takich jak stożki (ilustracja 7), paraboloidy hiperboliczne, paraboloidy (ilustra-
cja 10), hiperboloidy (ilustracje 4 i  17), helikoidy (ilustracje 8 i 9) oraz wiele innych rodzajów powierzchni 
(ilustracje 2 i 8). Jego studia nad formami występującymi w przyrodzie doprowadziły do odnalezienia 
powyższych utworów geometrycznych w licznych obiektach naturalnych, przykładowo w sitowiu, trzcinie 
czy kościach. Uważał on, że nie ma lepszej struktury od pnia drzewa czy też szkieletu człowieka, a zasto-
sowanie hiperboloidy i helikoidy w obiekcie pozwala na pominięcie ornamentu, co jest związane z ciągłą 
grą cienia i światła na tak zaprojektowanych elementach [2].

W pracach Gaudiego widać ewolucję w stosowaniu poszczególnych rodzajów linii tworzących 
(przekrojów normalnych) wykorzystywanych do definiowania powierzchni: od paraboli (ilustracja 5) przez 
hiperbolę (ilustracja 3) do krzywej łańcuchowej33. Świadczyć mogą o tym zachowane kolejne modele ukła-
dów konstrukcyjnych bazyliki Sagrada Família. Pierwszy z nich, neogotycki, powstał w latach 1900–1913 
(ilustracja 12) i opierał się głównie na okręgu, a parabola pojawiła się tylko w nawie głównej; kolejny, 
z lat 1914–1918 (ilustracja 13), wprowadzał już parabolę w konstrukcji całego obiektu, a ostatni, z okresu 
1921–1926 (ilustracja 14), wykorzystywał krzywą łamaną w układzie konstrukcyjnym, a hiperbolę przy 
kształtowaniu sklepień naw (ilustracja 17).

Jego poszukiwania nowych rozwiązań strukturalnych osiągnęły kulminację w latach 1910–1920, 
kiedy to swoje wieloletnie badania i doświadczenie wykorzystał przy projektowaniu bazyliki Sagra-
da Família. Jako jeden z pierwszych zastosował w architekturze krzywą łańcuchową, wyznaczając za 
jej pomocą linie ciśnień oraz wykorzystując przy projektowaniu struktury konstrukcji siły grawitacji. 
W tym celu wykorzystywał regułę równowagi krzywej łańcuchowej, tworząc modele przestrzenne (ze 
sznurka), obciążając je równomiernie małymi woreczkami ze śrutem zgodnie z wcześniej obliczonymi 
obciążeniami statycznymi w stosunku 1:10000 (30). Projektował więc łuki oraz układy podpór w po-
ziomym odbiciu lustrzanym, w którym sznurki tworzyły statyczne rusztowanie ustawione podstawą ku 
górze (30). Zachowały się dwa takie modele: dla krypty Colònia Güell (ilustracja 15) oraz dla przęsła 
bazyliki Sagrada Família (ilustracja 16). Tak skonstruowane łuki i powierzchnie walcowe wraz z odpo-
wiednio nachylonymi kolumnami (ilustracja 11) tworzyły strukturę idealnie przenoszącą statyczne siły 
rozpierające bez potrzeby zastosowania przypór wymaganych w stylu neogotyckim [6]. Powierzchnie 
oparte na tej krzywej znajdziemy również w takich obiektach, jak Casa Milà czy Kolegium Terezjańskie, 
lecz to krypta Colònia Güell była poligonem doświadczalnym dla stanowiącej ukoronowanie tych badań 
bazyliki Sagrada Família. 

Dodatkowym atutem powierzchni opartych na krzywej łańcuchowej było to, że można je było for-
mować z taniego w czasach Gaudiego materiału budowlanego – cegły. Użyto jej przykładowo w piwnicach 
Palacio Güell, na poddaszu w Bellesguard (ilustracja 6) i krypcie Colònia Güell (ilustracja 11).

33 Krzywa łańcuchowa jest to krzywa płaska opisująca kształt doskonale nierozciągliwej i nieskończenie wiotkiej nici  
o niezerowej masie swobodnie zwisającej pomiędzy dwiema różnymi podporami w jednorodnym polu grawitacyj-
nym. Opisuje ją funkcja cosinus hiperboliczny. Jej wykres jest zbliżony do paraboli, lecz nie identyczny. 
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4. Podsumowanie 

Geometryczna analiza obiektu architektonicznego pozwala na poznanie, z jakich utworów prze-
strzennych jest on zbudowany. Wiedza ta daje podstawy do zrozumienia jego formy i może przybliżyć 
zamysł projektowy. Znajomość różnorodności form geometrycznych ułatwia także swobodniejsze kompo-
nowanie przestrzeni architektonicznej. Świadczyć może o tym twórczość Antonia Gaudiego, który dzięki 
badaniom geometrii i mechaniki budowli uzyskał racjonalne, zorganizowane i doskonale logiczne rozwią-
zania przestrzenne. Odkrył on sposób na dostosowanie języka inżynierii do form strukturalnych architektu-
ry, tworząc takie arcydzieło, jak bazylika Sagrada Família. Ma ona strukturę lasu, ze zbiorem przypomina-
jących drzewa nachylonych kolumn, podzielonych na różne gałęzie wspierające strukturę przeplatających 
się hiperboloidalnych sklepień. Aspekt powiązania powierzchni geometrycznych z konstrukcją i estetyką 
w architekturze Antonia Gaudiego jest widoczny w każdym jego dziele. 
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Ill. 1. Division of Surfaces in Architectural Design (author, 2014) 

Il. 1. Podział powierzchni stosowanych w architekturze (rys. autor, 2014)
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Ill. 2. Casa Batlo. Passeig de Gràcia 43. Barcelona. Antonio Gaudi 1904–1906 (photo by author, 2014)
Il. 2. Casa Batlo – salon na I piętrze. Passeig de Gràcia 43. Barcelona. Antonio Gaudi 1904–1906 (fot. autor, 2014)

Ill. 3. Casa Batlo. Passeig de Gràcia 43. Barcelona. Antonio Gaudi 1904–1906 (photo by author, 2014)
Il. 3. Casa Batlo – pomieszczenie na poddaszu. Passeig de Gràcia 43. Barcelona. Antonio Gaudi 1904–1906 (fot. autor, 
2014)

Ill. 4. Sagrada Familia. Barcelona. Antonio Gaudi 1883 until (photo by author, 2014)
Il. 4. Bazylika Sagrada Família – nawa główna. Barcelona. Antonio Gaudi 1883 do dziś (fot. autor, 2014)

Ill. 5. Casa Batlo. Passeig de Gràcia 43. Barcelona. Antonio Gaudi 1904–1906 (photo by author, 2014)
Il. 5. Casa Batlo – korytarz na poddaszu. Passeig de Gràcia 43. Barcelona. Antonio Gaudi 1904–1906 (fot. autor, 2014)



Ill. 6. Bellesguard. Carrer de Bellesguard. Barcelona. Antonio Gaudi 1900–1909 (photo by author, 2014)
Il. 6. Bellesguard – pomieszczenie na poddaszu. Carrer de Bellesguard. Barcelona. Antonio Gaudi 1900–1909 (fot. 
autor, 2014)

Ill. 7. Palacio Güell. Carrer Nou de la Rambla 3–5. Barcelona. Antonio Gaudi 1886–1889 (photo by author, 2014)
Il. 7. Palacio Güell – dach. Carrer Nou de la Rambla 3–5. Barcelona. Antonio Gaudi 1886–1889 (fot. autor, 2014)

Ill. 8. Casa Mila. Passeig de Grácia 92. Barcelona. Antonio Gaudi 1906–1910 (photo by author, 2014)
Il. 8. Casa Mila – dach. Passeig de Grácia 92. Barcelona. Antonio Gaudi 1906–1910 (fot. autor, 2014)

Ill. 9. Sagrada Familia. Barcelona. Antonio Gaudi 1883 until (photo by author, 2014)
Il. 9. Bazylika Sagrada Família – wewnętrzna klatka schodowa. Barcelona. Antonio Gaudi 1883 do dziś (fot. autor, 2014)

Ill. 10. Palacio Güell. Carrer Nou de la Rambla 3–5. Barcelona. Antonio Gaudi 1886–1889 (photo by author, 2014)
Il. 10. Palacio Güell. Carrer Nou de la Rambla 3–5. Barcelona. Antonio Gaudi 1886–1889 (fot. autor, 2014)

Ill. 11. Crypt of the Colònia Güell. Calle Claudi Güell. Santa Coloma de Cervelló. Antonio Gaudi 1898–1917 (photo 
by author, 2014)
Il. 11. Krypta Colònia Güell. Calle Claudi Güell. Santa Coloma de Cervelló. Antonio Gaudi 1898–1917 (fot. autor, 2014)



Ill. 12. Model of the neogothic Sagrada Familia, scale of 1:50. Museum of Sagrada Familia, Antonio Gaudi 1900–1913 
(fot. autor, 2014)
Il. 12. Model projektu katedry Sagrada Família o formie neogotyckiej. Skala 1:50. Muzeum Sagrada Família. Antonio 
Gaudi 1900–1913 (fot. autor, 2014)

Ill. 13. Model of design of Sagrada Familia on the basis of parabolic surfaces, scale of 1:50, Museum of Sagrada 
Familia, Antonio Gaudi 1914–1918 (fot. autor, 2014)
Il. 13. Model projektu katedry Sagrada Família o konstrukcji na bazie powierzchni parabolicznych. Skala 1:50. Muzeum 
Sagrada Família. Antonio Gaudi 1914–1918 (fot. autor, 2014)

lll. 14. Model of design of Sagrada Familia on the basis of hyperbolic structures, scale of 1:50. Museum of Sagrada 
Familia. Antonio Gaudi 1921–1926 (photo by author, 2014)
Il. 14. Model projektu katedry Sagrada Família o konstrukcji na bazie powierzchni hiperbolicznych. Skala 1:50. 
Muzeum Sagrada Família. Antonio Gaudi 1921–1926 (fot. autor, 2014)
Ill. 15. Model of optimization of a structure fragment of the crypt of the Colònia Güell. Museum of Sagrada Familia, 
Antonio Gaudi (fot. autor, 2014)
Il. 15. Model optymalizacji fragmentu konstrukcji Krypta Colònia Güell. Muzeum Sagrada Família. Antonio Gaudi 
(fot. autor, 2014)

Ill. 16. Model of optimization of a fragment of construction of the nave in Sagrada Familia, Museum of Sagrada 
Familia, Antonio Gaudi (fot. autor, 2014)
Il. 16. Model optymalizacji fragmentu konstrukcji nawy głównej bazyliki Sagrada Família. Muzeum Sagrada Família. 
Antonio Gaudi (fot. autor, 2014)

Ill. 17. Model of hyperboloid vaults in the Sagrada Familia. Museum of Sagrada Familia (photo by author, 2014)
Il. 17. Model sklepień na bazie powierzchni hiperbolicznych w bazylice Sagdara Familia. Muzeum Sagrada Familia 
(fot. autor, 2014)
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The urban space in today’s world has become, in many cities, “rootless” and “alienated”. “Non-places are all those spaces, 
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S t r e s z c z e n i e

Dzisiejsza przestrzeń miejska w wielu miastach stała się przestrzenią „ wykorzenioną” i „wyobcowaną”. „Nie-miej-
sca to wszystkie te przestrzenie, które są antytezą domu, przestrzeni oswojonej, zorientowanej, niemal jak świątynie, 
spersonalizowanej, mającej swoją historię i nagromadzoną pamięć. W przestrzeni domowej ludzie mieli imiona i na-
zwiska, posiadali dobrze zdefiniowane tożsamości” [20, s. 10]. „Bezosobowy samotny tłum” [12] w przestrzeniach 
publicznych prowadzi do niebezpiecznego zjawiska powstawania zamkniętych enklaw ludzi, którzy się kontaktują 
i znają tylko we własnym gronie i nawzajem się kontrolują. Jego konsekwencją jest strach przed nowymi wyzwa-
niami, emocjami, namiętnościami, życiem towarzyskim. Doprowadza również do wyludniania miast, ludzie nie wy-
kazują chęci chęci zamieszkania w nich, ponieważ miasta stają się mało atrakcyjne. W zjawisku „atrakcyjności” 
miast, przestrzeni miejskich chodzi o tożsamości i wyrazistość przestrzenną miejsca, przyjazne sąsiedztwo, dobrą 
dostępność komunikacyjną i dobrą dostępność do zespołów usługowo-handlowo-kulturowo-rekreacyjnych. Cechy 
te charakteryzują Nowy York – dzielnicę Manhattan, która nigdy nie śpi. Tętni życiem, energią, która udziela się 
każdemu, czyniąc Manhattan jedną z najatrakcyjniejszych dzielnic na świecie. Czyni ją również jedną z bogatszych, 
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1. Introduction

For centuries humans were rooted in the places they lived in. They occupied a particular territory with 
a group of people, felt safe and familiar. 

Place of residence has always been connected with harmony between people and their immediate 
environment. 

The modern world is characterized by lack of  bond between people and places. Quick changes, 
connected with life and living in cities are the reason behind the changing needs of men, relating also to 
their place of residence. “Temporariness” of everyday life finds its reflection in relationships between people, 
people and places, also places of residence. It is inextricably linked with “mobility”, typical in today’s society. 
The mobility of moving from one place to another, from home to work and to shopping centres and holiday 
spots. Today’s human is constantly moving, in too big a hurry to strike roots. Lack of commitment, limiting 
one’s involvement in urban life poses a threat connected with the safety that people enjoy when they are 
among their peers.

The former “roots” connected with places and people are replaced with short-lived contacts. 
Awareness of this temporariness works in opposition to development of neighbourly sentiments. Manhattan 
is always in motion, development, which is visible in almost every part of this district. Despite “liveliness” 
of the people who move from one place to another, constant modernization and expansion of fragments of 
urban fabric, it retains its ambience and character. The district is worth living in, spending time in it. It is 
vibrant with life. 

Manhattan is an interesting “living” city, in the context of the phenomenon visible in many modern 
cities, in which, according to academics, the “potential” of cities connected with social life has been made 
dormant, a phenomenon of the so-called “dead space”. Within it, “the living public space was eliminated 
by the space of transition, attributing it with the function of motion”.

Public space in many cities, especially in small towns in Poland became a space of movement of 
people from place to place, in order to move yet again. The route home: from home to work, from home 
to the bus, have only become a connector between places. People have stopped enjoying spending 
time in public spaces, they are no longer connected with safety, trust, friendly atmosphere, they no 
longer possess “social messages”. They were replaced by impersonal features – empty, anonymous, 
impermanent. 

People have isolated themselves from their surroundings, they do not feel any bonds with places, 
people they spend time with. In their cars they are not seen by anybody. The consequence of this phenomenon 
of “empty spaces” and “dead crowd” in many cities is the removal of people from public life and replacing 
city squares and streets by living rooms in houses. 

Those phenomena do not concern Manhattan, New York in which the passers-by use the streets to 
move from place to place, in which city spaces are vibrant with life. They seldom use cars, parking spaces 
and garages are costly (ca. 3-4$ an hour). People spend time in the district from early morning to late 
evening, absorbing the “energy” of the district, which emanates with life. 
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2. Attractiveness of Manhattan1

In order to eliminate the feeling of alienation in a district or city, there is a need for a proper scale 
of people’s experiences which are local in character. They appear through enforcement of meetings of 
strangers thanks to “hospitality of places”, liquidating the boundaries of customs, manners, transforming 
places through various designs. 

In many cities in Europe (Paris, Hamburg, Copenhagen) it is visible that such actions are being 
undertaken in order to render them friendly, safe, attractive and accessible. Cities, city spaces must offer 
both their inhabitants and strangers many options and opportunities: they must inspire, teach, educate, give 
safety, develop etc. Cities, district must compete for the favours of denizens and in order to encourage the 
influx of new people: artists, investors, tourists etc. City strategy must concern public spaces and making 
them attractive. 

The Manhattan district in New York is a place of variety (Illustration 1). There are different spaces 
that cater to the needs of various tastes, dreams, expectations. It is and urban space in which people of all 
ages and walks of life can live life to the full. Jan Gehl in the book “Life among Buildings” writes that 
“social and cultural richness is possible in well-designed pedestrian world”.

Manhattan is a living district in which people have interactions between physical and social 
environment. “Attractive” spaces in Manhattan gather people and draw people and businesses to them. 
Talented people (in whom business finds interest), boost economy and inspire many activities. City, through 
different initiatives, diverse society, functional and spatial variety is constantly developing [more in: 10] 
(Illustrations 2, 3).

 2.1. Social diversity in urban spaces

Manhattan is a district inhabited by people from different social backgrounds, who are joined 
together by the urban space. It creates a “capital”, thanks to which the functioning of the city is possible, 
as well as its economy and society. According to experts of different fields, cities, which can ingeniously 
use both the financial  means and social capital, develop well and are strong. And such is New York and – 
particularly – Manhattan. 

1 According to the report of Economic Intelligence Unit, commissioned by Citigroup Inc. in the ranking of competitive-
ness of cities New York occupies the first place on the list of 120 cities of the world, which draw most capital, business 
and tourists. According to this report, London won the second position, and subsequently: Singapore, Paris and Hong 
Kong, Washington (no. 8), Chicago (9), and Boston (10), and Warsaw (53). “In all 120 cities which were part of the 
report live 750 million people. The cities combine 29% of world economy and generated in 2011 20,2 billion dollars 
of gross national product. In the category of “economic power” Asian cities prove to be the most potent. There are 15 
of them among the first 20, and 12 of them are Chinese cities”.

 “The position of New York on top of the list is not accidental” – Bloomberg said. It is caused by investments of our 
administration and ingeniousness and creativity of the New Yorkers, known all over the world. Among the factors 
that led New York to the top, the report enumerates diverse economy, boosted by the presence of media, art, fashion, 
technology and finance. It is worth noting that in 2010 New York was the second, after Silicone Valley, source of 
capital invested into new developments, which are highly risky (venture capital). In the Economic Intelligence Unit 
report we can read about cooperation of Cornell University with Technion – Israel Institute of Technology, regarding 
the construction of research campus on Roosevelt Island. The project is supported by mayor Bloomberg and is set 
to generate 6 billion dollars of economic activity. www.dziennik.com/.../nowy-jork-najbardziej-konkurencyjnym-
miatem-na-swiecie-places.designobserver.com/feature/megapolitan-america/30648/
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Manhattan draws people from the outside, from different backgrounds, talented, full of life energy 
and ideas. 

What causes the fact that people choose Manhattan as a place to live and spend time in. A very 
important aspect, according to Florida2 is the possibility to recreate in the open air and lifestyle amenities, 
which include not only the ones which pertain to culture (museums, exhibitions, opera, theatres etc.) but 
also entertainment associated with the city’s nightlife, such as bars, restaurants etc. All those conveniences 
are present in Manhattan (Museum of Modern Art – MoMA, New Museum – SAAN, Mooving Gallery – 
Norman Foster), (Illustration 8 – The Guggenheim Museum).

Various needs are satisfied in the district, preferences of various users of spaces with distinctive 
beliefs, income, lifestyles, ages, education etc. This, among others, renders the city space socially acceptable. 
Various recipients of space with their needs and preferences are treated in Manhattan as a limited, non-
renewable good, which connects both the needs and preferences of private interest and private spaces, but 
also public spaces. Manhattan is eager to develop, it achieves successes, offers many possibilities when it 
comes to conveniences that satisfy the needs of various people. It is a transformation of a district not only 
into an amusement park for single people in their twenties, but also for the middle-aged ones, which are 
the motor of economic development. Creating atmosphere suitable for the elderly and married couples with 
children renders this place very attractive indeed. 

Manhattan is the district of the creative [21] who do not abandon their lifestyle preferences with 
age. Older people also appreciate places which offer a high level of cultural interaction there are bicycle 
lanes, possibility to do sports and recreate in the open air in superbly designed city parks (Central Park, 
Illustration 4).

Public spaces are spots in cities, in which people, majority of them single and young, meet and 
get to know each other, exchange their views. They are places vital for interaction (Illustration 5). There 
is a diversity of places which lets them be visited by people of different ethnic backgrounds, sexual 
orientation and appearance. This diversity refers to both function and people, community. They are 
places which tell us that they are open to strangers, tolerant. People within them listen to different 
kinds of music, want to eat different foods, have interactions with people who are different from them. 
They want to exchange views, discuss and argue. The place is an ever-boiling melting pot of cultures, 
nationalities, ideas and views. It is boiling with emotions of people of different age and skin colour. The 
most famous junction in the world can serve as an example – the place where Broadway and 7th Avenue 
meet – Times Square (Illustrations 6, 7, 13).

According to R. Florida, diverse places are preferred by groups of creative people, who possess 
a “creative capital”. The mixture of attractiveness and conveniences offered at day- and nighttime is 
an important element which determine the vividness of places. Dynamic, rich, greatly varied nightlife 
accompanies creative places and Manhattan, in which life concentrates in cafes, clubs and live music spots, 
both in the day and at night.3

2 Richard Florida (b. 1957 in New York) – American scientist, economist, academic teacher at the University of To-
ronto, specialist in the field of urban studies, inventor of the term „creative class”. Comment can be found at http://
pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Florida . 

3 Erica Cosler defined nightlife as “all leisure activities which begin after sunset” and enumerated the most highly 
valued options of nightlife: cultural attractions (from symphonic orchestra and theatres to clubs and music events) 
and restaurants open long hours. Subsequently there were small jazz and music clubs and cafes. Bars, large discos 
and clubs, and after-hours establishments were placed at distant positions. Ray Oldenburg direct attention towards the 
importance of “third places”, such as cafes, bookshops, coffee bars with refreshments. He treats such places as ones 
in which people meet and get to know other people, important places of interaction. In the times of single societies 
such places prove to be a source of interaction and networking [5].
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Business possibilities must also offer conveniences. Urban spaces, including the public spaces in 
Manhattan swiftly adapt to changes: varied need for services, connected, among others, with the progressing 
ageing of society, reduction of time spent at work, changes in social and cultural structure etc. 

2.1. Functional and spatial diversity

Dynamics of changes, which can be observed in today’s world, creates a need to enter into 
a discussion about the sense of thinking, which pertains to practical and functional aspect of public spaces. 
The idea of temporary use can prove to be useful in the pace of change of needs that people in cities have. 
Mobility characterizes all people, not only the creative ones.  It is a mode of life seen in people of our times, 
the movement from one place to another – it results in the destruction of old relationships and contacts, and 
creation of new ones. 

This aspect is inextricably linked with the functional purpose of space in Manhattan and creates 
unlimited possibilities to enliven this space. Public and social spaces are the ones that carry with them the 
majority of expectations connected with people who live and reside. Parks and green areas can adapt to 
changes in the fastest manner, they are also the means of conveying and guiding the changes. 

Functional and practical aspect, connected with the need to adapt to urban environment to the 
changing needs of people, depending on their age, sex, income, interests etc. It is also a very important 
aspect in the times of ageing society and the need to adapt the space, both residential and urban, to new 
challenges.

There are numerous cities in the world, which see the problem of the withdrawal of people from 
public spaces. City councils (in e.g. Paris, Hamburg, Barcelona, New York, Melbourne) intervene into 
public space through diverse activities that are aimed at revitalizing urban life in the city. An important role 
in the process is played by the people: inhabitants, strangers, tourists. Inhabitants are the users, critics, they 
promote public space in which they exist, live and work. They need a place near their home where they can 
eat, relax, far from their work posts. The strangers – neighbours – need a space close to their home to walk, 
relax, play. Tourists seek in public spaces identification with the city and the remaining aspects valued by 
inhabitants and neighbours. 

In many of the enumerated examples, the City of New York has intervened. Many interventions in 
Manhattan have changed the district. They were: the renovation of Times Square, Lincoln Center and High 
Line, as well as many others (Illustrations 6, 7, 9–11, 13). The aim of actions was to render public spaces 
more attractive, the result of which was that public spaces became a living part of the infrastructure. There 
are many ways to revitalize spaces, one of which is the “domestication” of streets”. Its aim is to make streets 
familiar to people. It happens thanks to diverse elements and activities, in order to provide people with the 
feeling of being “closer to home”. 

The aim is to design less specialized lines of communication in favour of more friendly, safe space with 
a more social ambience. Recreation or even copying activities which usually take place at home, in front of the 
house, and introducing them in the street, in order to domesticate it. For example in Paris, in the Luxembourg 
Gardens, there is furniture with metal chairs, which are posed in different ways, as people direct them towards 
the sun. Similarly, streets which implement solutions to various needs, in different times, during the day and at 
night, were the patterns, on which “domestication” was modelled. Streets are teeming with hubbub, they are 
friendly towards inhabitants and visitors. Layout of the street depends on the activities that people undertake 
in it. They form different needs, implement them in different parts of day, as squares and not infrastructure. 
They are flexibly adjusted to the continuously changing need, used spontaneously, as our flats, apartments are. 

There are numerous such places in Manhattan. Times Square (Illustrations 6, 7, 13) is the showpiece 
of New York. A project of redevelopment is being implemented, set to finish in 2016. It is one of places 
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most vibrant with life in the city, annually visited by 40 million people. Thanks to modernization it has 
become more dynamic and friendly public place – for pedestrians, cyclists and drivers. It is one of the most 
famous squares in the world, with an abundance of neon lights, colourful advertisements and places to sit, 
it has become a characteristic urban room. In the centre of the square there are places to sit. In 2009 it was 
furnished with chairs, located between Times Square and Broadway. It has rendered the atmosphere more 
familiar, similar to the context of sitting at home and chatting with a neighbour. 

Many interventions in Manhattan concerned friendly spaces for pedestrians and cyclists. 
High Line overpass (Illustrations 9, 10) is another example of a place that has become a world 

famous centre of renewal, an innovative solution to creating space of greenery and recreation in post-
industrial areas. It was redeveloped in an ingenious fashion into a city park. The promenade arranged 
together public functions for tourists and visitors alike, several meters over the streets of Manhattan. It is 
a place for relaxation among vast greenery. Thanks to this intervention the district has begun to change, 
becoming in the process one of the most fashionable and expensive places in Manhattan.

3. Conclusions

The main asset of Manhattan is the economics, especially the economics of space. It concerns the 
access to job market, services, which are located in proximity to one another, culture and recreation, etc. 
Access to public conveniences, businesses and institutions, services, means of transport, all in a quite 
restricted area, complements the diverse market of needs. Inhabitants benefit from the proximity of shops, 
culture, businesses and conveniences. 

Integrity, which is the result of shortening the distance between different functions contributes to an 
increase in the interest in public transportation and cycling, and reduction of using cars. Those activities 
greatly improve the quality of the living environment: they reduce pollution to atmosphere, noise, accident 
rate etc. Density is the key that should be taken into consideration in the discussion of the size of the model 
of human settlement. Optimization of high-density housing and mixed urban forms have an influence on the 
better quality of life, intensification of human interaction and affect the life of the city. There are arguments 
that a mixed city paves the way for creation of businesses and innovations. All of the above causes the 
increase in the attractiveness of particular places or districts, rise in attractiveness of places of residence. 
There are arguments for the diverse use of land as the most economic type of urban usage, thanks to which 
there is an increase in successful creation of services and means of public transport, and the need for bicycle 
and pedestrian routes. Mixed use of land contributes to reduction of length of journeys, there is easy access 
to services, trade, and job market is more efficient. Manhattan is one of the most densely populated districts 
of New York, with a diverse functional and spatial layout and diverse community, therefore it never ceases 
to be attractive. It is a city, a district that never sleeps, a place to which you want to return, because the 
dynamics of development of the city points to the fact that one can continuously watch and admire New 
York and Manhattan. 
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1. Wstęp

Przez stulecia człowiek był „zakorzeniony” w swoim miejscu zamieszkania. Żył na określonym 
terytorium wraz z grupą ludzi, czuł się bezpiecznie i  swojsko. 

Miejsce zamieszkania zawsze kojarzone było z harmonią, jaka się wytworzyła między człowiekiem 
a jego otoczeniem. 

Współczesny świat charakteryzuje zanik więzi z ludźmi i miejscami. Błyskawiczne przemiany wy-
nikające z funkcjonowania w środowisku miejskim są przyczyną zmieniających się potrzeb człowieka, 
związanych  również z rolą miejsca zamieszkania. „Tymczasowość” codziennego życia znajduje odbicie 
w związkach z ludźmi, związkach ludzi z miejscami, również miejscami zamieszkania. Nierozerwalnie 
łączy się ona z „ruchliwością”, która charakteryzuje współczesne społeczeństwo. Ruchliwością przemiesz-
czania się z miejsca na miejsce, z miejsca zamieszkania do pracy, miejsc handlowych czy wypoczynku. 
Człowiek współczesny jest w ciągłym ruchu, zbytnio się spieszy, aby zapuścić korzenie. Brak zaangażowa-
nia, ograniczenie uczestnictwa w życiu miasta stanowi zagrożenie dla poczucia bezpieczeństwa człowieka 
wypływającego z bycia u siebie, bycia wśród swoich.

Dawne zakorzenienie w miejscu zamieszkania oraz silne więzi z ludźmi zostają zastąpione krótkim 
czasem trwania kontaktów. Świadomość tej tymczasowości działa przeciw rozwojowi stosunków sąsiedz-
kich.  Nowy York, dzielnica Manhattan jest w ciągłym  ruchu, rozwoju, który widoczny jest w prawie 
każdym miejscu. Mimo ruchliwości, nieustannego przemieszczania się ludzi z miejsca na miejsce, ciągłej 
rozbudowy i modernizacji fragmentów tkanki miejskiej zachowuje swój klimat i charakter. Chce się w tej 
dzielnicy mieszkać i przebywać, chce się w niej żyć. Ona ustawicznie „tętni życiem”.

Manhattan jest interesującym, „żyjącym” miastem w kontekście zjawiska widocznego w  wielu 
współczesnych miastach, w których według badaczy potencjał miast związany z życiem społecznym został 
dziś uśpiony, pojawiło się zjawisko tzw. martwej przestrzeni, wyeliminowana została „żyjąca przestrzeń 
publiczna”, którą zastąpiła przestrzeń tranzytu przez przypisanie jej funkcji ruchu.

Przestrzeń publiczna w wielu miastach, a w szczególności w małych miasteczkach w Polsce,  sta-
ła się przestrzenią możliwie szybkiego przemieszczania się ludzi z miejsca na miejsce. Trasa do domu, 
z domu do pracy, z domu do autobusu  stały się tylko łącznikami komunikacyjnym między miejscami. 
Ludzie przestali wykazywać chęć przebywania w przestrzeniach publicznych, nie są już one kojarzone 
z bezpieczeństwem, zaufaniem, przyjazną atmosferą, przestały zawierać „komunikaty społeczne”. Stały się 
bezosobowe, puste, anonimowe, nietrwałe. 

Ludzie, odizolowani od otoczenia w samochodach, nie odczuwają żadnego związku z ludźmi 
i  z miejscem, w którym przebywają. Nie są również w samochodzie przez innych widziani. Konsekwencją 
tego zjawiska „pustych przestrzeni” i „martwego tłumu” w wielu miastach jest wycofywanie się mieszkań-
ców z życia publicznego i zastępowanie miejskich placów i ulic przez living roomy w domach. 

Te zjawiska nie dotyczą Nowego Yorku, dzielnicy Manhattan, gdzie przechodnie przemieszcza-
ją się ulicami z miejsca do miejsca, gdzie przestrzenie miejskie tętnią życiem. Raczej rzadko używają 
samochodów, bowiem postój na miejscu parkingowym lub w garażu jest kosztowne (ok. 3–4 dolarów za 
godzinę). Ludzie przebywają od rana do późnej nocy w dzielnicy, chłonąc jej energię.
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2. Atrakcyjność dzielnicy Manhattan4

Aby wyeliminować obcość w  dzielnicy, w mieście, potrzebna jest odpowiednia skala ludzkich do-
świadczeń, które powinny mieć lokalny charakter. Powstają one  poprzez wymuszenie spotkań  w danych 
miejscach z nieznajomymi, dzięki „gościnności miejsc”, likwidując bariery zwyczajów, manier, przekształ-
cając   miejsca poprzez działania, w tym np. projektowe. 

W wielu miastach Europy (Paryż, Hamburg, Kopenhaga) widoczne jest podejmowanie  działań, 
które mają na celu uczynienie ich przyjaznymi, bezpiecznymi, atrakcyjnymi, dostępnymi. 

Miejsca, przestrzenie miejskie muszą zaoferować swoim mieszkańcom i osobom przybywającym 
do nich z zewnątrz wiele opcji i propozycji: muszą inspirować, kształcić, uczyć, wychowywać, dawać 
poczucie bezpieczeństwa, rozwijać itp. Miasta, dzielnice powinny konkurować o mieszkańców miasta, 
starać się przyciągnąć do miasta nowych  ludzi: artystów, inwestorów, turystów. Strategia miasta powinna 
dotyczyć m.in. przestrzeni publicznych, tak aby stały się dla nich atrakcyjne.

Dzielnica Manhattan w Nowym Yorku to miejsce, w którym toczy się zróżnicowane życie (ilustra-
cja 1). Przejawia się ono w różnorodnych typach przestrzeni dopasowanych do bardzo urozmaiconych 
gustów, pragnień, oczekiwań ludzi. Stworzenie przestrzeni urbanistycznych, w których ludzie w każdym 
wieku i o rozmaitym usposobieniu mogą żyć pełnią życia, to ważne zadanie. Jan Gehl w książce Życie 
między budynkami pisze, że „społeczne i kulturowe bogactwo jest możliwe w dobrze zaprojektowanym 
pieszym świecie”.

Manhattan to żyjąca dzielnica, w której ludzie wchodzą w interakcje między środowiskiem fizycz-
nym a społecznym. Atrakcyjne przestrzenie miejskie na Manhattanie przyciągają zarówno ludzi, jak i biz-
nes. Ludzie twórczy, utalentowani, bo takimi zainteresowany jest biznes, napędzają gospodarkę i inspirują 
innych do działania. Miasto poprzez zróżnicowane inicjatywy, zróżnicowane społeczeństwo, różnorodność 
funkcjonalno-przestrzenną ustawicznie się rozwija [więcej w: 10]  (ilustracje 2 i 3).

2.1. Zróżnicowanie społeczne w przestrzeniach miejskich

4  Według raportu Economic Intelligence Unit, sporządzonego na zlecenie Citigroup Inc., w rankingu konkurencyjności 
miast Nowy Jork znajduje się na pierwszej pozycji na liście 120 miast świata, które przyciągają najwięcej kapitału, 
biznesu i turystów. 

 Według tego raportu na drugim miejscu znalazł się Londyn, a tuż za nim Singapur, Paryż i Hongkong, potem Wa-
szyngton (8. miejsce), Chicago (9.) i Boston (10.), na 53. miejscu zaś uplasowała się Warszawa. „We wszystkich 
120 miastach, które zostały ujęte w raporcie, mieszka łącznie 750 milionów ludzi. Miasta te stanowią 29% światowej 
gospodarki i łącznie w 2011 roku wygenerowały 20,2 biliona dolarów produktu krajowego brutto. W kategorii «siły 
ekonomicznej» prym wiodą miasta azjatyckie. W pierwszej dwudziestce jest ich aż 15, w tym 12 to miasta chińskie”. 

 „Pozycja Nowego Jorku na czele listy to nie przypadek – powiedział Bloomberg. – Jest to spowodowane inwe-
stycjami naszej administracji i znanej na całym świecie pomysłowości i kreatywności nowojorczyków”. „Wśród 
czynników, które spowodowały prowadzenie Nowego Jorku, raport wymienia zróżnicowaną ekonomię, napędzaną 
obecnością mediów, sztuki, mody, technologii i finansów. Nadmienić należy, że w 2010 roku Nowy Jork był drugim, 
po kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, źródłem kapitału zainwestowanego w nowe przedsięwzięcia, które obarczone 
są zawsze znacznym ryzykiem (venture capital). W raporcie Economic Intelligence Unit możemy przeczytać także 
o współpracy Cornell University z Technion – Israel Institute of Technology przy projekcie wybudowania kam-
pusu naukowewego na Roosevelt Island. Projekt ten jest popierany przez burmistrza Michaela Bloomberga i ma 
on wygenerować 6 miliardów dolarów aktywności ekonomicznej”, www.dziennik.com/.../nowy-jork-najbardziej-
konkurencyjnym-miastem-na-swiecie-places.designobserver.com/feature/megapolitan-america/30648/.
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Manhattan  jest dzielnicą zamieszkaną przez różne grupy ludzi, w której przestrzeń miejska  łączy 
mieszkańców. To stanowi kapitał, dzięki któremu możliwe jest funkcjonowanie miasta, jego gospodarki, 
społeczeństwa. Według ekspertów z różnych dziedzin miasta, które w umiejętny sposób potrafią wyko-
rzystać zarówno kapitał finansowy, jak i kapitał społeczny, dobrze się rozwijają i są silne. I taki jest Nowy 
York – a w szczególności Manhattan. 

Manhattan przyciąga ludzi z zewnątrz, pochodzących z różnych środowisk, utalentowanych, pełnych 
życia, energii i pomysłów. Co powoduje, że ludzie wybierają Manhattan jako miejsca do zamieszkania, do 
przebywania? Bardzo ważnym aspektem według Richarda Floridy5 jest rekreacja na wolnym powietrzu 
oraz lifestyle amenities, do których zaliczane są nie tylko te dotyczące kultury (muzea, wystawy, ope-
ra, teatr itp.), ale również rozrywki towarzyszące życiu nocnemu miasta, takie jak bary, restauracje itp. 
Wszystkie te udogodnienia posiada dzielnica Manhattan (Museum of Modern art. – MoMA, New Museum 
– SAAN, Mooving Gallery – Norman Foster) (ilustracja 8 – Guggenheim Muzeum).

Zaspokajane są w tej dzielnicy rozmaite potrzeby, preferencje różnorodnych użytkowników prze-
strzeni o zróżnicowanych poglądach, dochodach, stylach życia, wykształceniu, w różnym wieku itp. To 
między innymi czyni przestrzeń miejską akceptowalną społecznie. Kategoria różnorodnego odbiorcy 
przestrzeni, z jego potrzebami i preferencjami, traktowana jest w dzielnicy Manhattan jako dobro ogra-
niczone, nieodnawialne, łączące w sobie zarówno potrzeby i preferencje prywatnych dóbr i prywatnych 
przestrzeni, jak i przestrzeni publicznych. Dzielnica Manhattan chce się rozwijać i odnosić sukcesy, dlatego 
oferuje wiele opcji związanych z udogodnieniami, które zaspokoją potrzeby różnych ludzi. Sprzyja temu 
przekształcenie dzielnicy nie tylko w parki rozrywki dla dwudziestokilkuletnich singli, ale również dla 
ludzi w średnim wieku, którzy są motorem rozwoju gospodarczego. Stworzenie przyjaznego klimatu dla 
starszych ludzi i małżeństw, dzieci, czyni to miejsce tak atrakcyjnym.  

Manhattan to dzielnica ludzi kreatywnych [21], którzy nie rezygnują z wiekiem ze swoich prefe-
rencji związanych ze stylem życia. Ludzie starsi też doceniają miejsca, które zapewniają wysoki poziom 
interakcji kulturowej – ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania sportów i odpoczywania na wolnym po-
wietrzu w doskonale zorganizowanych parkach publicznych (Central Park, ilustracja 4).

Przestrzenie publiczne są w mieście miejscami, w których ludzie, w zdecydowanej większości 
samotni, młodzi, spotykają się i poznają, wymieniają poglądy. To miejsca, które są istotne dla interakcji 
międzyludzkich (ilustracja 5), które są różnorodne, które odwiedzają różne grupy etniczne, w różnym 
wieku, ludzie o różnej orientacji seksualnej i odmiennym wyglądzie. Ta różnorodność miejsc dotyczy 
zarówno funkcji, jak i ludzi, wspólnoty. To miejsca, które mówią nam, że są otwarte na ludzi z zewnątrz, 
są tolerancyjne. Ludzie chcą tam słuchać różnego rodzaju muzyki, chcą jadać różnego rodzaju potrawy, 
nawiązywać znajomości z ludźmi, którzy się od nich różnią. Żyć w atmosferze nieustannej wymiany po-
glądów, ciągłych dyskusji i sporów. To miejsce stanowi mieszankę kultur, narodowości, idei, poglądów 
–  „kociołek”, który stale „wrze”. Wrze emocjami ludzi w różnym wieku i o różnym kolorze skóry. Za 
przykład może posłużyć najbardziej znane skrzyżowanie świata – Broadwayu i Siódmej Alei, czyli Time 
Square (ilustracje 6, 7, 13).

Według R. Floridy miejsca różnorodne preferują skupiska ludzi kreatywnych, którzy posiadają 
„kapitał kreatywny”. Bardzo ważnym elementem jest mieszanka atrakcyjności i udogodnień oferowanych 
w ciągu dnia i w nocy, co może stanowić o żywotności miejsc. Dynamiczne, bogate, mocno zróżnicowane 
5  Richard Florida (ur. w 1957 w Newark, New Jersey) – amerykański naukowiec, ekonomista, nauczyciel akademicki 

Uniwersytetu w Toronto, specjalista w zakresie studiów urbanistycznych, twórca pojęcia „klasa kreatywna”. Komen-
tarz na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Florida. Klasę kreatywną według Floridy tworzą dwie grupy 
pracowników: kreatywni profesjonaliści, do których zalicza specjalistów i pracowników związanych z biznesem, 
finansami, prawem, edukacją, służbą zdrowia, oraz superkreatywni indywidualiści, do których zaliczają się naukow-
cy, odkrywcy, badacze, artyści, pisarze, muzycy, projektanci, innowatorzy (R. Florida, Narodziny kreatywnych regio-
nów. Kreatywne miasta, „Brief for Poland”, s. 4).



152

życie nocne towarzyszy miejscom kreatywnym, a zatem i dzielnicy Manhattan, w której życie koncentruje 
się w kawiarniach, klubach, lokalach z muzyką, zarówno w dzień, jak i w nocy6.

Biznes również musi oferować wystarczający poziom udogodnień. Przestrzenie miejskie, w tym 
przestrzenie publiczne na Manhattanie, umiejętnie adaptują zmiany: zróżnicowane zapotrzebowanie 
na usługi, związane m.in. z postępującym starzeniem się społeczeństwa, skróceniem czasu spędzanego 
w miejscu pracy, zmianami w strukturach społecznych i kulturowych itp. 

2.2. Różnorodność funkcjonalno-przestrzenna

Dynamika zmian, które obserwuje się w dzisiejszych czasach, każe podjąć dyskusję nad sensem 
myślenia, które dotyczy aspektu praktyczno-użytkowego przestrzeni publicznych. Idea tymczasowego 
użytkowania może się okazać przydatna przy tym tempie zmian potrzeb ludności miast. 

Ruchliwość charakteryzuje obecnie wszystkich ludzi, nie tylko kreatywnych. Jest to teraz nowy spo-
sób życia ludzi polegający na przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, co powoduje zniszczenie starych 
stosunków i kontaktów, a tworzenie nowych. 

Aspekt ten nierozerwalnie wiąże się z przeznaczeniem funkcjonalnym przestrzeni w dzielnicy Man-
hattan i stwarza nieprawdopodobne możliwości w ożywianiu tej przestrzeni. Przestrzenie publiczne i spo-
łeczne są miejscami, które niosą z sobą najwięcej oczekiwań związanych z ludźmi, którzy tam mieszkają. 
Parki i tereny zielone mogą adaptować zmiany najszybciej, one są również nośnikiem, przewodnikiem 
zmian.

Aspekt funkcjonalny oraz użytkowy łączy się z koniecznością dostosowywania się w środowisku 
miejskim do zmieniających się potrzeb człowieka, w zależności od wieku, płci, dochodu, zainteresowań 
itp. Jest to również bardzo ważny wymiar w dobie starzenia się społeczeństwa i konieczności przystosowa-
nia przestrzeni zarówno mieszkania, jak i przestrzeni miejskiej do nowych wyzwań.

Jest wiele miast na świecie, które dostrzegają problem wycofywania się ludzi z przestrzeni pu-
blicznych do przestrzeni prywatnych. Władze miast (np. Paryża, Hamburga, Barcelony, Nowego Yorku, 
Melbourne) interweniują w przestrzeń publiczną poprzez zróżnicowane działania w celu rewitalizacji życia 
urbanistycznego w mieście. Niebagatelną rolę w tych działaniach odgrywają ludzie: mieszkańcy, przyby-
sze, turyści. Mieszkańcy są użytkownikami, krytykami, ale też promują przestrzeń publiczną, w której 
żyją, mieszkają, pracują. Potrzebują oni przestrzeni blisko domu do jedzenia, relaksu, z dala od miejsc 
pracy. Przybysze – sąsiedzi potrzebują przestrzeni blisko domu do spacerów, wypoczynku, zabaw. Turyści 
poszukują w publicznych przestrzeniach identyfikacji z miastem oraz wszystkiego tego, co mieszkańcy 
i przybysze – sąsiedzi.

W wielu wymienionych przykładach miasto Nowy York  interweniowało. Wiele interwencji dokona-
nych na Manhattanie zmieniło tę dzielnicę. Dotyczyły one m.in. odnowy Time Squere, Lincoln Center i High 
Line oraz wielu innych miejsc (ilustracje 6, 7, 9–11, 13). Celem tych działań było uczynienie wielu przestrzeni 
publicznych miejscami atrakcyjnymi i w efekcie stały się one „żywotną” częścią infrastruktury.

6 Erica Cosler zdefiniowała życie nocne jako „wszystkie czynności rozrywkowe rozpoczynające się po zmroku” oraz 
wymieniła jako najbardziej cenione opcje życia nocnego: atrakcje kulturalne (od orkiestry symfonicznej i teatrów po 
lokale i imprezy muzyczne) oraz działające do późna restauracje. Następne na liście były małe kluby jazzowe i muzycz-
ne oraz kawiarnie. Bary, duże dyskoteki i kluby oraz lokale typu after-hours club znalazły się w rankingu na odległych 
pozycjach. Ray Oldenburg zwraca uwagę na znaczenie „trzecich miejsc”, takich jak lokale, kawiarnie, księgarnie, bary 
kawowe z przekąskami i zakąskami. Miejsca te traktuje jako miejsca spotkań i zawierania znajomości, będące ważnymi 
miejscami interakcji. W dobie samotnych społeczeństw miejsca te zapewniają źródło interakcji i stanowią źródło no-
wych znajomości. R. Floryda, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
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Jest dużo sposobów na rewitalizację tych przestrzeni, a jednym z nich jest „udomawianie ulic”, które 
ma za zadanie przybliżenie ulic ludziom, tak aby mieli wrażenie, że są „bliżej domu”. Odbywa się to dzię-
ki zróżnicowanym elementom i działaniom, celem zaś jest projektowanie mniej wyspecjalizowanych arterii, 
a bardziej przyjaznej, bezpiecznej dla człowieka przestrzeni przez nadanie jej bardziej społecznego wymiaru, 
przetworzenie, a nawet skopiowanie aktywności, które zazwyczaj mają miejsce w domu, przed domem – na 
ulicy. Przykładowo w Paryżu w Ogrodach Luksemburskich są meble z metalowymi krzesłami, które ułożone są 
w zróżnicowanych pozycjach, ponieważ to ludzie ustawiają je ku słońcu. Podobnie ulice, które realizują zróżni-
cowane potrzeby w różnym czasie, w ciągu dnia i nocy, o każdej porze roku, były wzorcem dla „udamawiania” 
innych ulic”, które teraz ciągle  są przepełnione gwarem, są przyjazne mieszkańcom i przybyszom. Plany ulic 
zależą od rzeczy, które ludzie na nich robią. Mogą formować różne potrzeby, realizować je o różnych porach 
dnia i nocy jako place, a nie jako infrastruktura, bardzo elastycznie przystosowywane do stale zmieniających się 
potrzeb, spontanicznie użytkowane, tak jak nasze mieszkania.Wiele jest takich miejsc na Manhattanie. 

Time Square (ilustracje 6, 7, 13) to wizytówka Nowego Yorku. Realizowany jest projekt rewitali-
zacji tej przestrzeni, który zostanie ukończony w 2016 r. To jedno z najbardziej tętniących życiem miejsc 
metropolii. Rocznie odwiedza je blisko 40 milionów ludzi. Dzięki przeprojektowaniu stało się bardziej 
dynamiczne i przyjazne zarówno  dla pieszego, jak i dla rowerzysty czy kierowcy. To jeden z najsłynniej-
szych placów świata, z królestwem neonów, kolorowych reklam. Za sprawą udostępnienia miejsc siedzą-
cych w jego centrum stał się swojego rodzaju urbanistycznym pokojem. W 2009 roku Time Square został 
zaopatrzony w krzesła, ulokowane pomiędzy placem a ulicą Broadway. Atmosfera jest porównywalna do 
zwyczaju siedzenia na krześle i rozmowy z sąsiadem. 

Wiele innych interwencji na Manhattanie również dotyczyło stworzenia przyjaznych przestrzeni  
dla pieszych oraz rowerzystów. 

Innym przykładem jest estakada High Line (ilustracje 9 i 10), która stała się światowym wzorem odno-
wy – nowatorskiego sposobu tworzenia przestrzeni zieleni i rekreacji na terenach postindustrialnych. Została 
ona przekształcona w niezwykły w swojej formie park miejski, promenadę łączącą w sobie funkcje publiczne 
nakierowane na potrzeby mieszkańców, ale i przybyszów – turystów, kilka metrów nad ulicami Manhattanu. 
To miejsce, w którym znajdziemy chwilę na odpoczynek wśród bujnej roślinności. Dzięki tej interwencji 
dzielnica zaczęła się zmieniać, stając się jednym z najmodniejszych i najdroższych miejsc na Manhattanie. 

3. Podsumowanie 

Podstawowym atutem Manhattanu jest ekonomika, a zwłaszcza ekonomika miejsca. Dotyczy ona 
dostępności do rynku pracy, usług, które ulokowane są blisko siebie, kultury czy też rekreacji itp. Dostęp do 
publicznych udogodnień, transportu, komunikacji, istnienie w ograniczonym zasięgu różnorodnych usług, 
biznesów i instytucji uzupełnia różnorodny rynek potrzeb. Mieszkańcom miejsce to oferuje duże korzyści 
związane z bliskością sklepów, obiektów kultury, firm i rozmaitych udogodnień.

Spójność uzyskana dzięki skróceniu dystansu między różnymi funkcjami przyczynia się do wzro-
stu zainteresowania publicznym transportem czy rowerem i ograniczenia użycia samochodu. Te działania 
w znacznym stopniu poprawiają jakość środowiska zamieszkania: ograniczają spaliny w atmosferze, hałas, 
liczbę wypadków itp. Gęstość stanowi klucz, który powinien być brany pod uwagę przy rozważaniach 
związanych z rozmiarem modelu ludzkiego siedliska. Optymalizacja gęstości zabudowy i zmiksowane 
urbanistyczne formy mają wpływ na lepszą jakość życia, zwiększenie społecznych interakcji oraz powo-
dują ożywienie miast. Wysuwane są argumenty, że zmiksowane miasto przyczynia się do powstawania 
i formowania nowego biznesu i innowacji. To wszystko powoduje wzrost atrakcyjności danych miejsc 
czy dzielnic, wzrost atrakcyjności miejsc zamieszkania. Argumentuje się też za zróżnicowanym wyko-
rzystaniem terenu jako   najbardziej ekonomicznym typem urbanistycznego użytkowania, dzięki któremu 
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następuje wzrost powodzenia usług i transportu publicznego oraz zapotrzebowania na rower i ciągi piesze. 
Zmiksowane użytkowanie terenu przyczynia się do redukcji podróży, gwarantuje łatwy dostęp do usług, 
handlu, a rynek pracy staje się za jego sprawą wydajniejszy. Manhattan należy do najbardziej zaludnionych 
dzielnic Nowego Yorku, z różnorodnym układem funkcjonalno-przestrzennym oraz ze zróżnicowanym 
społeczeństwem i w tym tkwi niewyczerpane źródło jego atrakcyjności. Jest dzielnicą, która nigdy nie 
usypia. A sama metropolia – miastem, do którego stale się chce wracać, bowiem dynamika jego rozbudowy 
wskazuje, że można ciągle je oglądać i się nim zachwycać. 
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Ill. 2. View of Manhattan (photo by author)

Il. 2. Widok na Manhattan (fot. autorka)

Ill. 3. View of Manhattan (photo by author)

Il. 3. Widok na Manhattan (fot. autorka)

Ill. 4. Central Park (photo by author)

Il. 4. Central Park na Manhattanie (fot. autorka)

Ill. 5. Manhattan (photo by author)

Il. 5. Manhattan (fot. autorka)
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Ill. 7. Times Square – Manhattan (photo by author)

Il. 7. Time Squere – Manhattan (fot. autorka)

Ill. 6. Times Square at Night (photo by author)

Il. 6. Time Square (fot. autorka)

Ill. 8. Guggenheim Museum (photo by author)

Il. 8. Gugenheim Museum (fot. autorka)

Ill 9, 10. High Line in Manhattan (photo by author)

Il. 9 i 10. Estakada High Line na Manhattanie (fot. autorka) 
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Ill. 11, 12. Lincoln Centre in Manhattan (photo by author)

Il. 11 i 12. Lincoln Center na Manhattanie (fot. autorka)

Ill. 13. Time Square (a+t, Density series, Landscape, Urbanism, 
Strategies, Edita Publisher; a+t ediciones, p. 299)

Il. 13. Time Squere (a+t, Density series, Landscape, Urbanism, 
Strategies, Edita Publisher; a+t ediciones, ISSN 1132-6409,  s. 299)





* M.Sc. Arch. Anna Taczalska, Institute of Architectural Design, Faculty of Architecture, Cracow 
University of Technology.

TECHNICAL TRANSACTIONS
ARCHITECTURE

3-A/2015

CZASOPISMO TECHNICZNE
ARCHITEKTURA

ANNA TACZALSKA* 

ENERGY-SAVING AND ECOLOGICAL SOLUTIONS 
APPLIED IN MODERN GERMAN OFFICE BUILDINGS

ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE 
WE WSPÓŁCZESNYCH BUDYNKACH BIUROWYCH 

W NIEMCZECH
A b s t r a c t

In the following article, there are introduced some modern, environmental friendly technologies, that are being 
adapted in new-build and modernized office buildings in Germany. Various solutions are presented: referring 
to structure and construction, such as double and triple, ventilated curtain walls, cooling slabs and advanced 
installation systems converting sun, wind and water energy into electric current and heating power. Beside, 
functional schemes of several office buildings are being analyzed. Author studies the effect of these solutions 
on work environment and ergonomics. Moreover, there are discussed architectural design issues in the context 
of multi-criteria evaluation of buildings. (BREEAM, LEED, DGNB). The main part of the article, that refers 
to German office buildings is completed with descriptions of buildings located in Vienna. 

Keywords: office work environment, office building, ecology, energy-savings, ergonomics, 
BREEAM, LEED, DGNB

S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono nowatorskie technologie – proekologiczne i służące zapewnieniu energooszczędności 
budynków, stosowane w nowo budowanych i modernizowanych budynkach biurowych na terenie Niemiec. 
Przedstawione zostały różnorodne rozwiązania, zarówno konstrukcyjno-materiałowe, jak np. popularne, wie-
lowarstwowe ściany osłonowe i stropy chłodząco-grzewcze, jak i zaawansowane systemy wykorzystujące 
siłę wiatru, energię geotermalną i prądy wodne do produkcji energii. Analizie poddano wpływ tych rozwiązań 
w powiązaniu z układami funkcjonalnymi poszczególnych obiektów na ergonomię miejsc pracy i komfort 
użytkowników. Ponadto poruszone zostaną kwestie sposobu projektowania budynków biurowych w aspekcie 
wielokryterialnej oceny budynków (BREEAM, LEED, DGNB). Opracowanie dotyczące budynków biuro-
wych w Niemczech zostało uzupełnione o przykłady wybranych realizacji z Wiednia. 
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1. Aim

Advanced systems and pro-ecological solutions used in modern office buildings allow an optimization 
of the exploitation of the increasingly more expensive energy and water. Users are therefore presented with 
a substantial financial profit. 

Through – among others – reduction of heat loss and limiting excessive heating in rooms, and 
the utilization of possibly effective heating and cooling systems, including natural ventilation, ecological 
systems play a significant part in the protection of natural environment. Simultaneously they increase the 
quality of environment inside the building1. Combined with optimal functional arrangement of the building, 
in which, for example, use of daylight is allowed in all areas with permanent residence, it definitely 
influences the comfort of use of the building. 

2. Profitability

Used systems, although they ultimately bring substantial savings in maintenance costs, are not 
exactly inexpensive themselves. Depending on the utilized solution, it can be calculated that the cost of 
purchase, installation and exploitation (including the necessary maintenance and repairs), considering 
savings in the purchase of energy, will pay for itself after several dozen years2. It results from the fact that 
the machinery and the systems are complicated.

Similarly, the balance of costs of purchase of ecological building materials, e.g. recycled ones, is 
unprofitable. In this case, although the material itself is undoubtedly less expensive, high cost of ready-
made products is generated by a complex manner of material processing. 

3. The trend of sustainable construction and architecture

Pro-ecological approach to design is, however, profitable from the marketing perspective. Buildings 
which are part of the recently popular trend of sustainable building, are by principle more consciously and 
consistently designed, with the thought of the needs of modern and future generations of users. They can be 
therefore dubbed a high-end architectural product. They successfully find purchasers (lessees), whose interest 
is in quality and prestige, and consequently they are prepared to pay a higher price if those values are upheld. 

4. Certificates

Quality of ecological buildings can be certified by voluntary systems of multicriterial evaluation, 
used currently mainly in relation to office buildings3. The most popular are: BREEAM (Building Research 
Establishment), LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), and in case of German buildings 
– also DGNB (Deutsche Gesellschaft fuer Nachhaltiges Bauen e.V.).

Among the criteria of evaluation, to which the buildings are subjected, the most important are: 
location, regard for water and energy resources, type of building materials, quality of the indoor 

1  Limiting mechanical air-conditioning to a necessary minimum, using supporting heating and cooling systems and 
natural airing of rooms helps to avoid the Sick Building Syndrome.

2  Data resulting from author’s design practice.
3  Currently, chiefly office buildings, shopping and industrial centres are being certified. 
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environment, but also – design innovations and references to local tradition. Number of criteria, pertaining 
both to pro-ecological solutions and  the ergonomics of functions and space, which must be met by the 
certified buildings, guarantees the highest possible quality of those buildings. 

5. Used solutions

5.1. Location 

Location of a building in a given part of city should be one of the most important questions in the 
design phase. Unfortunately, it is often chosen by the investor, with no participation of the architect. In this 
respect, it seems advantageous to point out the aspects which should be taken into consideration – the task 
of a certifying body. 

Attention is therefore paid to location of office buildings as close to city centres as possible, in areas 
with a substantial building development and equipped with necessary technical infrastructure. Another 
important question is the access to public communication. Regarding the protection of environment and the 
comfort of employees, it is advised to shorten their commute and present them with a choice of alternatives 
when it comes to public transportation or bicycle routes. 

Comfort of employees – users of an office building in a city -  is also based on the access to 
catering and shopping establishments, not only on the premises of the building, but also in its immediate 
vicinity. Recuperation during the day increases well-being and productivity of workers. Location of bars 
and restaurants in close neighbourhood of an office building means that employees do not leave their 
workstations for long periods, which brings double profit to employers. 

An example – among the discussed cities – a naturally shaped office centre, is undoubtedly Frankfurt 
am Main. The central districts – chiefly Innenstadt and Westen-Sued – provide location for the majority of 
office buildings in the city. Located by the historic old town, close to the river Main and neighbouring the 
main train station, they have excellent access to the remaining parts of the city. 

An interesting example of a district with a predominant office function is Donaustadt in Vienna. In 
contrast with the Frankfurt example, the district is distanced from the historic city centre. It was created 
with the thought of location of high-rise and high-altitude office buildings, with no damage to the city 
landscape, on the abandoned shipyard areas. It is connected with the city by railway and underground. 
Donaustadt is a complex development. In its area, apart from office buildings, there are residential and 
service establishments, as well as vast recreation and park areas. 

5.2. Access to communication and car parks

In Western European countries there is currently a trend to promote public transport, as well as the 
use of bicycles. 

Hence the emphasis on the planning of public transport in the areas of office building development – in 
German cities mainly underground railway (U-Bahn) and overground (S-Bahn).

Additionally, more and more often there are roofed, guarded car parks which are designed into office 
buildings, equipped with changing rooms with showers for cyclists. Such solutions are highly regarded 
by all popular certification systems – BREEAM [10] and LEED [9], as well as DGNB. Interestingly, only 
the last one – the newest German one, has introduced, except the need to design a changing room, the 
coefficient of the number of showers in relation to designed number of bicycle places. 
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6. Still, however, many people decide to use cars.

In order to conserve valuable space overground and according to the rule of maximum possible 
condensation of urban fabric, buildings are equipped with underground car parks. At this point, the standard 
is that a newly-designed office building has got a three-storey car park4. 

6.1. Functional arrangement

Design of functional arrangement according to the rules of sustainable development, and with the 
thought of comfort of its future users is based on optimum use of available area of a plot. It is also vital to 
plan the space inside, in order to use the maximum amount of daylight – limiting the need to use artificial 
light is an important and healthy solution. 

Building development in costly plots in the centres of great agglomerations is dense, therefore 
modern office buildings are characterized by a relatively small, in relation to height, surface of their plan. 
Such buildings have simple functional arrangement. The communication and installation shaft is located 
centrally. In its vicinity technical, sanitary and social rooms are designed, which do not need daylight. The 
zone by the windows, which has direct access to daylight, hosts workstations. 

In this most classic arrangement the following buildings were constructed: Highlight Business 
Towers in Munich5 (Illustrations 3, 4), DC Towers6 (Illustrations 5, 6) and the RHW.2 building7 (Illustrations 
7, 8) in Vienna. 

Depending on the initial conditions – the size and shape of the plot, and the possibility of building 
development and the assumed functional program, basic spatial arrangements are being redeveloped. 
Number of installation shafts can be multiplied, but with regard to the rule that they are surrounded only 
by technical rooms. 

It is shown well on the example of ADAC building in Munich8 (Illustrations 9-11). The plan of five-
storey base of building has a casual, six-palmate form. In each wing there is a separate riser, which includes 
technical and social rooms. The complex is surrounded with office rooms, which have access to daylight 
through external elevation and the vast atrium in the middle of the construction. The base is topped with 
a high tower, built up from one of the risers. 

4  Three-storey car parks were constructed in: Tour Total in Berlin, the headquarter of ADAC, BMW Projekthaus, Busi-
ness Towers in Munich and the first of the two planned DC towers in Vienna, and even in the modernized townhouse 
in the historic urban fabric – redeveloped and expanded in 2007-2010 quarter of Volksbank AG in Vienna. 

5  Munich Business Towers complex comprises two connected towers with office function and two buildings in horizontal ar-
rangement with a hospitality and office function. Complex, finished in 2003, was designed by the Murphy/Jahn Architects.

6  Complex of two DC Towers in Donaustadt was designed by the French architect Dominique Perrault. The first, taller 
of the towers was finished in 2013. Currently it is the highest office building in Austria. Construction works of the 
second tower have not commenced. 

7  Redevelopment of the part of headquarter of Austrian Raiffeisen-Holding – the RHW.2 was designed by the Atelier 
Hayde Architekten, Architekt Maurer and AW Architekten in 2008-2009. It was finished in 2012. It complements the 
previously existing buildings of Austrian Raiffeisen-Holding. It is located by the Danube canal. 

8  The winning design of the ADAC headquarter in Munich was created by Sauerbruch-Hutton Architekten and chosen 
in a competition in 2004. The building was constructed in 2006-2012.
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6.2. Body of the building

Apart from a correct functional arrangement, energy-saving requires a suitable shaping of the body 
of the building. Location and shape of the building depending on the most common winds and the glancing 
angle of the sun allows to limit the processes – precooling on the one hand and overheating on the other 
– and to optimize sections of construction elements of the building. Considering all those aspects in the 
project requires conduction of complex analyses. 

As an effect, buildings appear, whose elevations and plans are smooth and differ in form from the 
common rectangular outline – as it is in the case of RHW.2 in Vienna and the headquarter of ADAC in Munich.

6.3. Protection from the sun

Currently, elevations of most office buildings are designed to be made entirely of glass, which is 
considered to be modern. Great surfaces of glass guarantee maximum amount of daylight that can enter the 
building. There is however the problem of overheating in the summer period and cooling in winter period. 
Maintaining comfortable temperature inside the building requires a lot of energy.9

In order to ensure correct energy efficiency in the building with the simultaneous retention of 
architectural expression of the body, facades are designed nowadays, that are made of several layers of glass. 
Technologically advanced systems of glazing are also used – Low-E glass, which lets visible spectrum into 
the building and prevents the heat from penetrating into it. 

Efficiency of such systems can be seen in the Deutsche Bank building in Frankfurt am Main (Illustrations 
1, 2). It was constructed at the beginning of the 1980s, using traditional technology. Between 2006 and 2011 it 
underwent a thorough modernization, which encompassed, among others, replacing the whole glass façade. After 
the redevelopment it looks identical as it used to, but research shows that using double glazing with technologically 
advanced glass allowed reduction of penetration of heat into the building by two thirds [2, p. 24-31]. 

Glass façade still remains the weakest link in the energy balance of a building, therefore elevation-
building technologies are being continuously developed. In the Austrian Raiffeisen-Holding building – the 
RHW.2 in Vienna (2012), considered to be the first passive office building in the world, triple glazing was 
used, with additional reflecting screens hidden between the layers [3, p. 20-23]. Screens limit the access of 
intense sunlight into the building. 

Triple-glazing façade system with the use of laminated glass was also used in the SOLON building 
in Berlin10. Additionally, the entire façade is protected by a double layer of lamellas. On the outside they 
protect from excessive penetration of sunrays into the building, and the inside ones protect the rooms from 
the effects of atmospheric conditions during the night-time airing of the building. It is worth mentioning 
that the walls of the building, which are not glazed, were isolated with VIP panels11.

Various types of blinds are still the simplest and the most effective way of protection from sunrays – 
be it inside, outside or between the layers of glazing. In European conditions, where sunlight is not overly 
irritating, the most popular solution is the common, individual manual adjustment of blinds by the workers. 

9 Approx. even 40% of the entire energy in an office building is used by the HVAC systems – Heating-Ventilation, Air 
Condition)

10  SOLON Corp. produces mainly photovoltaic panels and other equipment connected with production and transfer of 
energy. The Berlin headquarter – the showpiece of the company – was designed by SFA Schulte-Frohlinde Architekten. 
Building with office and production functions was constructed in 2006-2007. Currently new lessees are being sought for. 

11  Vacuum Insulated Panel – modern, highly efficient thermal insulation panel, which uses characteristics of vacuum. 
VIP are characterized by a significantly higher value of thermal resitance than the traditional materials, therefore they 
allow the use of particularly thin elements in places of thick layers ofd wool or styrofoam. 
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For the reasons of composition and to conserve energy12, unified systems are used increasingly more 
often, ones that allow central control of sun barriers. For example, the Daimler Chrysler Services building 
in Berlin was equipped with rhythmic, vertical, ceramic sunshade lamellas, which simultaneously add 
character to the elevation, facilitate the ventilation of the building and protect from excessive sun beams. 

In the F40 office building in Berlin13, from the southern side sunshades were designed – blinds made 
of fabric, stretched on rhythmically planned subconstruction, changeable when it comes to distance from 
the façade. This sunshade is, on the one hand, a great protection from overheating, and on the other – an 
interesting addition to the expression of the building. 

6.4. Use of solar energy

Solar radiation, disadvantageous when it comes to overheating in summer periods, can be used 
to produce energy and heating water. Among discussed buildings, the one in the lead when it comes to 
utilization of this source of renewable energy is the headquarter of Solon in Berlin – the producer of such 
systems. In the building which hosts both the offices and production halls, the installation of photovoltaic 
panels took place on a specially shaped roof and canopy over the entrance – a connector between offices 
and production area. 

Similarly, in the DC Tower building in Vienna, the surface of the roof was used to mount photovoltaic 
panels. RHW.2 office building in Vienna uses solar thermal collector.

6.5. Use of other types of renewable energy

Office buildings, often located in dense building development of city centres, have limited possibilities 
of using systems of producing energy from renewable sources, such as tides, geothermal energy or wind. 
Despite this, designers ceaselessly look for new solutions, possible to be used in a given location.

Usage of recuperators, which retrieve heat from the expelled air is a standard, not only in case 
of office buildings and public buildings, but also in residential housing. Currently, it has become more 
and more common to use the heat generated by the equipment in the building. Electronic appliances – 
computers and their hardware and big server rooms – generate an enormous amount of heat, which can be 
successfully used in order to heat particular rooms. 

For example, in RHW.2, described by designers as the first passive building in the world, geothermal 
energy is used, as well as energy from the appliances. Tidal energy from the Danube canal which flows 
under the building is used to produce electricity. 

6.6. Cooling/Heating of buildings

Cooling the building in summer periods and heating them in winter periods consumes gigantic 
amounts of energy in modern office buildings. It is estimated that the majority, i.e. ca. 40% of the whole 
energy used in buildings is required to maintain correct room temperature. This amount could increase 

12  Central control of ventilation systems, air-conditioning and airing, including the nightime airing, allows to plan and 
opitimize the use of energy alloted to those systems. 

13  F40 (Friedrichstraße 40) in Berlin, constructed in 2009-2011 according to the design of Petersen Architekten office, 
was the first office building to gain the DGNB Gold Certificate. 
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continually because of the constant rise of the number of appliances which emit heat in buildings (computers 
and other electronic equipment, lighting) [7, p. 157-176]. Engineers therefore design cooling and heating 
systems which allow the reduction of energy use. 

Using ceiling heating and cooling systems, which relieve the costly air-conditioning installations 
have become increasingly popular. In this solution, the rule of accumulation of heat in reinforced concrete 
is used. In massive ceilings14 a network of pipes is stretched, which conduct water – hot or cold. In this way, 
ceilings gradually become hotter or cooler and through natural convection they give away or collect the 
heat from their surroundings. 

Among the discussed locations such systems were implemented, e.g. in F40 in Berlin, Commerzbank 
Tower15, Skyper16 and Alpha Rotex17, as well as Tower 18518 in Frankfurt am Main and the headquarter of 
ADAC in Munich. 

In Westhafen Tower19 in Munich and RHW.2 in Vienna, water from the river and canals is used 
additionally – Main and Danube respectively. In the SOLON building, rainwater is collected to cool the 
building, and the production processes generate heat, which is further used to heat it. 

6.7. Conserving water

In order to limit the use of drinking water, systems of retention and clarification of rainwater are 
designed – it is used to flush toilets and watering plants. Modern bathroom fittings facilitate the conservation 
of water. Mixer taps are equipped with aerators, and – similarly as cisterns in toilets and urinals – infrared 
sensors. 

6.8. Use of water and greenery around the buildings

It has become a standard to design green flat roofs and terraces in buildings. Such biologically 
active surfaces limit the occurrence of the phenomenon of heat islands around the building, and facilitate 
the production of oxygen in its vicinity. They also ensure correct isolation – both acoustic and thermal, of 
the barriers. 

Green roofs were used, among others, in Daimler Chrysler Services building20 and the headquarter 
of Solon in Berlin, Alpha Rotex in Frankfurt am Main or M Pire21 in Munich. 

The introduction of small ponds is also beneficial for the microclimate in the immediate 
surroundings of the building. In summer periods, the evaporating water naturally moisturizes and cools 

14 Heating and cooling vaults are higher than traditional ones – e.g. in SOLON Building in Berlin – 34 cm. 
15 The spectacular Commerzbank Tower, currently the highest building in Frankfurt am Main, constructed in 

1994-1997according to the design of Foster+Partners Architects.  
16 Office Building Skyper in Frankfurt am Main was designed by JSK Architekten and constructed in 2002-2005.  
17 Alpha Rotex office building, located near the Frankfurt airport, was constructed in 2012-2013 and designed by pro-

jektu Jo. Franke Architekten.  
18 One of the tallest office buildings in Frankurt am Main, Tower 185 was designed by Christoph Makler Architekten 

and constructed in 2008-2011.  
19 Westhafen Tower (West Port Tower), was designed by Schneider & Schumacher and constructed in  2004. It is not 

located in the centre, which is a concentration of skyscrapers. 
20 Daimler Chrysler Services, located in Daimler City, by the Potsdamer Platz w Berlin was built in 1993-1997 and 

designed by Renzo Piano.  
21 Complex of office buildings M Pire in Munich was designed by Murphy/Jahn Architecs. It was built in 2009-2010.  
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the air. Simultaneously, water surfaces of even the shallowest water bodies reflect sunrays and facilitate 
minimization of heat islands effect near the building. 

These characteristics were used by designers of buildings – for example the Daimler Chrysler 
Services and Solon, and the headquarter of Deutsche Bank22 in Frankfurt am Main and RE office building23 
in Munich. 

7. Ecology of a building and the comfort of use

The systems of multi-criteria evaluation of buildings – such as LEED, BREEAM or German 
DGNB include a wide spectrum of aspects of design. Many of them refers to the problem of ecology in 
buildings. Others refer directly to quality of inside environment and comfort of users. Most of them have 
a simultaneous influence on both aspects – ecology and ergonomics. 

For example, location of building in a particular district of a city, in a place accessible to public 
transport is undoubtedly convenient for the workers and their daily commute. Subsequently, we can 
enumerate: e.g. functional arrangement, which, if correctly designed, ensures sufficient access to 
daylight in all office rooms and therefore proper working conditions. Proper protection from sunrays 
simultaneously guarantees retention of solar exposure and temperature inside in comfortable limits, 
adjusts the access of sunrays and the heating power inside. Modern solutions, used to cool or heat, such 
as cooling and heating ceilings, which support the standard ventilation and heating/cooling installation, 
improve the quality of air. 

8. Conclusions 

From the above dissertation, it appears explicitly that construction according to rules of sustainable 
development is obviously beneficial for the protection of environment, but also for lifting the quality of 
architecture, and simultaneously, the comfort of users. It refers both to existing and – according to definition 
– future generations24. Abiding by the rules promoted by certifying bodies, such as LEED, BREEAM and 
DGNB, investors care about the prestige and renown of their designs, simultaneously ensuring that the 
lessee gets the best possible quality.

This tendency is especially visible in western European countries, particularly in Germany and 
Scandinavian countries – forerunners and unquestioned leaders of sustainable building. Reliable solutions, 
used popularly in office buildings which are constructed in those countries, are enforced by the market. 
Further innovations raise the quality and market value of the buildings, and at the same time support the 
continuous development of technology and promotion of pro-ecological building. 

22  Headquarters of Deutsche Banku in Frankfurt am Main was originally built in 1979-1984. Three years ago a complete 
modernization finished, which was aimed at increasing the energy and functional efficiency of the building. Designed 
by  gmp – von Gerkam, Marg und Partner, in cooperation with Mario Bellini Architects.  

23  Renovation of RE office building in Munich, finished 13 years ago was supervised by the Cerlo Baum-schlager & 
Eberle  office.

24  According to the definition from the Brundtland report, entitled „Our Common Future” from 1987, sustainable de-
velopment can be described as: development which ensures the fulfillment of needs of current generations, but does 
not rule out the possibility of fulfilling the needs of future generations. 
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1. Cel

Zaawansowane systemy i rozwiązania proekologiczne stosowane w nowoczesnych budynkach biu-
rowych pozwalają zoptymalizować zużycie coraz kosztowniejszej energii i wody. Użytkownikom przyno-
szą zatem wymierne korzyści finansowe.

iędzy innymi poprzez redukcję strat ciepła oraz ograniczenie nadmiernego nagrzewania pomiesz-
czeń, a także zastosowanie efektywnych systemów grzewczo-chłodzących, w tym naturalnej wentylacji, 
ekologiczne systemy przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Równocześnie poprawiają ja-
kość środowiska wewnętrznego budynku25. W połączeniu z optymalnym układem funkcjonalnym budyn-
ku, w którym – przykładowo – oświetlenie światłem dziennym zyskują wszystkie pomieszczenia stałego 
pobytu osób, wpływa to niewątpliwie na komfort użytkowania obiektu.

2. Opłacalność

Stosowane systemy, choć docelowo przynoszą znaczne oszczędności kosztów utrzymania, same 
w sobie jednak do oszczędnych, czyli tanich, nie należą. W zależności od stosowanego rozwiązania kalku-
luje się, że koszt ich zakupu, montażu oraz eksploatacji (w tym niezbędnej konserwacji i napraw), uwzględ-
niając oszczędność na zakupie energii, zwróci się dopiero po kilkudziesięciu latach26. Wynika to z dużego 
stopnia skomplikowania samych urządzeń i całych systemów.

Podobnie niekorzystnie wypada bilans kosztów zakupu ekologicznych materiałów budowlanych, 
np. tych pochodzących z recyklingu. W tym wypadku, mimo że sam surowiec jest niewątpliwie tańszy, 
wysokie koszty gotowych produktów generowane są przez złożony proces przetwarzania materiałów. 

3. Nurt architektury i budownictwa zrównoważonego

Proekologiczne podejście do projektowania jest jednak opłacalne z marketingowego punktu widze-
nia. Budynki wpisujące się w popularny w ostatnich latach nurt budownictwa zrównoważonego z założenia 
zaprojektowane są bardziej świadomie i konsekwentnie, z myślą o potrzebach współczesnych i przyszłych 
pokoleń użytkowników. Można je zatem nazwać architektonicznym produktem z wyższej półki. Z powo-
dzeniem znajdują nabywców (najemców), którym zależy na jakości i prestiżu i są gotowi zapłacić za te 
wartości wyższą cenę.

4. Certyfikacje

Jakość budynków ekologicznych potwierdzają dobrowolne systemy wielokryterialnej oceny bu-
dynków, stosowane obecnie głównie w odniesieniu do obiektów biurowych właśnie27. Do najbardziej po-
pularnych należą: BREEAM (Building Research Establishment), LEED (Leadership in Energy and Envi-

25  Ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania klimatyzacji mechanicznej, stosowanie wspomagających syste-
mów grzewczo-chłodzących oraz naturalnego przewietrzania pomieszczeń pozwala na uniknięcie syndromu chorego 
budynku (Sick Building Syndrome – SBS). 

26  Dane wynikające z praktyki projektowej autorki.
27  Obecnie certyfikuje się głównie budynki biurowe oraz obiekty handlowe i przemysłowe.
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ronmental Design), a w wypadku omawianych tutaj budynków niemieckich – także DGNB (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.). 

Wśród kryteriów oceny, jakim poddawane są budynki, wymienić należy przede wszystkim aspekty 
lokalizacji, poszanowania zasobów wody i energii, rodzaj stosowanych materiałów budowlanych, jakość 
środowiska wewnętrznego budynku, a także – innowacje projektowe oraz nawiązania do tradycji miejsca. 
Mnogość kryteriów, dotyczących zarówno rozwiązań proekologicznych, jak i ergonomii rozwiązań funk-
cjonalno-przestrzennych, które muszą spełnić certyfikowane budynki, gwarantuje najwyższą jakość tych 
obiektów. 

5. Stosowane rozwiązania

5.1. Lokalizacja

Lokalizacja budynku w konkretnym rejonie miasta powinna być jedną z najważniejszych kwestii 
projektowych. Niestety często wybierana jest przez inwestora bez udziału architekta. Z tego względu ko-
rzystne wydaje się wskazanie przez organizacje certyfikujące aspektów, które powinny zostać uwzględnio-
ne na tym etapie.

Zwraca się zatem uwagę na lokalizowanie budynków biurowych możliwie blisko centrów śródmiej-
skich, na obszarach już zabudowanych i wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną. Kolejną 
istotną kwestią jest dostępność komunikacyjna działki. Ze względu na ochronę środowiska, a także wygodę 
samych pracowników, korzystne jest skracanie ich drogi do pracy oraz umożliwienie wyboru alternatywne-
go wobec samochodu środka transportu – komunikacji masowej czy roweru.

Wygoda pracowników – użytkowników biurowca znajdującego się w miejskiej tkance opiera się 
również na dostępności funkcji gastronomiczno-handlowych nie tylko w samym obiekcie, ale i jego bezpo-
średnim otoczeniu. Regeneracja w ciągu dnia poprawia samopoczucie i zwiększa wydajność pracowników. 
Lokalizacja barów i restauracji w bliskim sąsiedztwie biurowca powoduje, że zatrudnione tam osoby nie 
muszą na długo opuszczać swoich miejsc pracy, co przynosi pracodawcom podwójne korzyści. 

Jako przykład naturalnie wykształconego centrum biurowego wskazać można niewątpliwie Frank-
furt nad Menem. Centralnie położone dzielnice – głównie Innenstadt i Westend-Süd – skupiają w zasadzie 
większość obiektów biurowych tego miasta. Położone przy historycznej starówce, tuż nad Menem i w są-
siedztwie głównego dworca kolejowego, są doskonale skomunikowane z pozostałymi częściami miasta. 

Ciekawym przykładem dzielnicy o przeważającej funkcji biurowej jest Donaustadt w Wiedniu. 
W odróżnieniu od przykładu z Frankfurtu dzielnica pozostaje w pewnym oddaleniu od zabytkowego cen-
trum. Powstała z myślą o lokalizacji obiektów biurowych wysokich i wysokościowych, bez uszczerbku dla 
panoramy miasta, na opuszczonych obszarach portowych. Poprzez kolej i sieć metra została powiązana 
z resztą miasta. Donaustadt jest założeniem kompleksowym. Na jego terenie, oprócz biurowców, znajdują 
się także budynki mieszkalne i usługowe, a także rozległe tereny rekreacyjne (parkowe).

5.2. Dostępność komunikacyjna i parkingi

W krajach Europy Zachodniej mocno promowane jest obecnie korzystanie z komunikacji zbioro-
wej, a także wykorzystanie jako środka transportu miejskiego roweru. 

Stąd tak wielki nacisk na planowanie na obszarach przeznaczonych w dużej mierze na funkcję 
biurową sieci komunikacji miejskiej – w miastach niemieckich głównie kolei podziemnej (U-Bahn) i na-
ziemnej (S-Bahn). 
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Dodatkowo coraz częściej w budynkach projektuje się kryte, strzeżone parkingi dla rowerów, wy-
posażone w szatnie z natryskami dla rowerzystów. Takie rozwiązania są punktowane przez wszystkie naj-
popularniejsze systemy certyfikacji – BREEAM [10], LEED [9] i DGNB. Co ciekawe, jedynie ten ostatni, 
najmłodszy niemiecki system oprócz konieczności stosowania szatni wprowadził także współczynnik licz-
by natrysków w stosunku do projektowanych miejsc rowerowych. Wciąż jednak wiele osób decyduje się 
na wybór samochodu. 

Aby zaoszczędzić cenną powierzchnię nad poziomem terenu i zgodnie z zasadą maksymalnego 
możliwego zagęszczania tkanki miejskiej, budynki są wyposażane w parkingi podziemne. W tej chwili 
standardem nowo projektowanego budynku biurowego jest trzykondygnacyjny garaż28. 

5.2. Układ funkcjonalny

Projektowanie układu funkcjonalnego budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
a także z myślą o komforcie jego przyszłych użytkowników opiera się na optymalnym wykorzystaniu 
dostępnej powierzchni działki. Istotne jest również takie rozplanowanie przestrzeni wewnątrz, aby maksy-
malnie wykorzystać naturalne, dzienne oświetlenie wnętrz – ograniczając do niezbędnego minimum ko-
nieczność korzystania ze światła sztucznego, a tym samym stworzyć użytkownikom zdrowe warunki. 

Kosztowne działki w centrach wielkomiejskich aglomeracji zabudowywane są gęsto, dlatego 
współczesne budynki biurowe charakteryzują się zazwyczaj raczej niewielką w stosunku do wysokości 
powierzchnią rzutu. Tego typu obiekty mają proste układy funkcjonalne. Centralnie lokalizowany jest trzon 
komunikacyjno-instalacyjny. W jego pobliżu projektuje się pomieszczenia pomocnicze, niewymagające 
oświetlenia światłem dziennym, jak pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne i techniczne. Strefa 
przyokienna, w której zapewniony jest dostęp do naturalnego oświetlenia, zostaje przeznaczona na po-
mieszczenia stałej pracy. 

W tym najbardziej klasycznym układzie zostały zaprojektowane m.in. budynki zespołu Highlight 
Business Towers w Monachium29 (ilustracje 3 i 4), a także wieże DC Towers30 (ilustracje 5 i 6) i budynek 
RHW.231 (ilustracje 7 i 8) w Wiedniu. 

W zależności od warunków wyjściowych – wielkości i kształtu działki – oraz możliwości jej zabu-
dowy, a także zakładanego programu funkcjonalnego podstawowe układy przestrzenne rozbudowują się. 
Liczba trzonów komunikacyjnych może zostać zwielokrotniona, przy zachowaniu jednak zasady lokalizo-
wania dookoła nich wyłącznie pomieszczeń pomocniczych.

28  Trzykondygnacyjne garaże zostały zrealizowane np. w budynkach: Tour Total w Berlinie, siedzibie firmy ADAC, 
BMW Projekthaus, Business Towers w Monachium oraz w pierwszej z dwóch planowanych wież DC w Wiedniu, 
a nawet w modernizowanej kamienicy w zabytkowej tkance miejskiej – przebudowanej i rozbudowanej w latach 
2007–2010 siedzibie Volksbank AG w Wiedniu. 

29  Na zespół Munich Business Towers składają się dwie powiązane ze sobą wieże o funkcji biurowej i dwa budynki 
w układzie horyzontalnym o funkcji hotelowo-biurowej. Kompleks, ukończony w 2003 r., został zaprojektowany 
w biurze Murphy/Jahn Architects. 

30  Zespół dwóch wież DC Towers na terenie Donaustadt zaprojektował francuski architekt Dominique Perrault. Pierw-
sza, wyższa z wież została ukończona w 2013 r. Obecnie to najwyższy budynek biurowy w Austrii. Budowa drugiej 
wieży jeszcze się nie rozpoczęła.

31  Rozbudowana część siedziby głównej Austrian Raiffeisen-Holding – budynek RHW.2 został zaprojektowany przez zespół 
Atelier Hayde Architekten, Architekt Maurer i AW Architekten w latach 2008–2009. Został ukończony w 2012 r. Stanowi 
uzupełnienie istniejących wcześniej budynków koncernu Austrian Raiffeisen-Holding. Jest zlokalizowany nad kana-
łem Danube.
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Dobrze pokazuje to przykład siedziby firmy ADAC w Monachium32 (ilustracje 9–11). Plan pięcio-
kondygnacyjnej bazy budynku przyjmuje tu swobodną, sześciopalczastą formę. W każdym ze skrzydeł 
znajduje się oddzielny pion wraz z pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. Zespół taki otoczony jest 
pomieszczeniami biur, doświetlanymi zarówno poprzez zewnętrzną elewacją, jak i od strony wewnętrzne-
go, rozległego atrium. Bazę wieńczy wysoka wieża, wyprowadzona z jednego z trzonów. 

5.4. Bryła

Oprócz poprawnie zaprojektowanego układu funkcjonalnego na oszczędność energii niezmiernie 
duży wpływ ma samo ukształtowanie bryły budynku. Usytuowanie i ukształtowanie budynku w zależności 
od najczęściej występujących w okolicy kierunków wiatrów i kąta padania promieni słonecznych pozwala 
ograniczyć procesy wychładzania z jednej i przegrzewania z drugiej strony oraz zoptymalizować przekro-
je elementów konstrukcyjnych budynku. Uwzględnienie wszystkich tych aspektów w projekcie wymaga 
przeprowadzenia skomplikowanych analiz.

W efekcie powstają budynki o płynnie ukształtowanych elewacjach i nietypowych rzutach, odbie-
gających formą od utartego schematu prostokąta – jak w wypadku budynku RHW.2 w Wiedniu i siedziby 
firmy ADAC w Monachium. 

5.5. Ochrona przeciwsłoneczna

Obecnie elewacje większości biurowców projektowane są jako całoszklane, co nadaje budynkom 
nowoczesny charakter. Duże powierzchnie przeszkleń gwarantują także maksymalne doświetlenie wnętrz. 
Pojawia się jednak problem z przegrzewaniem pomieszczeń w okresie letnim i ich wychładzaniem w czasie 
zimy. Utrzymywanie komfortowej temperatury wnętrz jest niezwykle energochłonne33.

W celu zapewnienia odpowiednich wskaźników energetycznych budynku, przy jednoczesnym za-
chowaniu wyrazu architektonicznego bryły, projektuje się obecnie fasady szklane kilkuwarstwowe, a także 
wykorzystuje zaawansowane technologicznie systemy szklenia – np. szkłem niskoemisyjnym, które prze-
puszcza do wnętrz promieniowanie słoneczne widzialne, zatrzymując jednocześnie ciepło.

O wydajności takich systemów najlepiej świadczy przykład budynku Deutsche Banku we Frank-
furcie nad Menem (ilustracje1 i 2). Budynek ten powstał na początku lat 80. XX w. i został wybudowany 
w tradycyjnej technologii. W latach 2006–2011 przeszedł gruntowną modernizację, obejmującą m.in. wy-
mianę całej fasady szklanej. Po przebudowie wygląda identycznie jak wcześniej, jednak badania pokazują, 
że zastosowanie fasady podwójnej, szklonej zaawansowanym technologicznie szkłem, pozwoliło na ogra-
niczenie przenikania ciepła słonecznego przez tę przegrodę o 2/3 [2, s. 24–31].

Fasada szklana wciąż jest jednak najsłabszym ogniwem w bilansie energetycznym budynku, dlate-
go techniki elewacyjne są nieustannie doskonalone. W siedzibie Austrian Raiffeisen-Holding – budynku 
RHW.2 w Wiedniu z 2012 r., uważanym za pierwszy pasywny budynek biurowy na świecie – zastosowa-
no fasadę potrójną, z dodatkowymi ekranami refleksyjnymi ukrytymi pomiędzy warstwami [3, s. 20–23]. 
Ekrany ograniczają dostęp intensywnego promieniowania słonecznego do wnętrz budynku.

32  Zwycięski projekt, siedziba główna ADAC Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. w Monachium, autorstwa 
biura Sauerbruch-Hutton Architekten został wyłoniony w drodze konkursu w 2004 r. Budynek zrealizowano w latach 
2006–2012. 

33  Szacunkowo nawet 40% całej energii w budynku biurowym zużywane jest przez systemy HVAC (Heating – Venti-
lation, Air Cordition).
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Potrójny system fasadowy z wykorzystaniem szkła laminowanego został zastosowany także w bu-
dynku firmy SOLON w Berlinie34. Dodatkowo cała fasada chroniona jest podwójną warstwą lameli. Ze-
wnętrzne chronią przed nadmierną penetracją promieni słonecznych do wnętrz, natomiast wewnętrzne 
zabezpieczają pomieszczenia przed działaniem warunków atmosferycznych w trakcie nocnego przewie-
trzania budynku. Warto przy okazji wspomnieć, że ściany budynku, które nie są przeszklone, zostały zaizo-
lowane za pomocą paneli VIP35.

Jako najprostszą, a jednocześnie najskuteczniejszą metodę ochrony przed bezpośrednim promie-
niowaniem słonecznym nadal stosuje się różnego rodzaju rolety i żaluzje – wewnętrzne, zewnętrzne lub 
montowane w przestrzeni międzyszybowej. W warunkach europejskich, gdzie operacja słońca nie jest 
nadmiernie dokuczliwa, najpopularniejszym rozwiązaniem jest wciąż ręczna regulacja przesłaniania okien 
przez pracowników.

Ze względów kompozycyjnych oraz w celu uzyskania oszczędności energii36 stosuje się jednak 
coraz częściej systemy zunifikowane, centralnego sterowania przegrodami słonecznymi. Przykładowo bu-
dynek Daimler Chrysler Services w Berlinie został wyposażony w rytmiczne, pionowe, ceramiczne lamele 
przeciwsłoneczne, nadające mu zarazem charakter elewacji, wspomagające wentylację budynku oraz chro-
niące przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. 

W biurowcu F40 w Berlinie37 od strony południowej zaprojektowane zostały przesłony słoneczne 
w postaci tekstylnych rolet rozpiętych na rytmicznie rozplanowanej, zmiennej jeśli chodzi o odległość od 
fasady, podkonstrukcji. Ta przesłona słoneczna stanowi z jednej strony dobrą ochronę pomieszczeń przed 
nadmiernym przegrzewaniem w słoneczne dni, a z drugiej nadaje budynkowi interesujący wygląd.

5.6. Wykorzystanie energii słonecznej

Promieniowanie słoneczne, niekorzystne ze względu na możliwość przegrzewania pomieszczeń 
w okresach letnich, wykorzystywane jest wszakże do produkcji energii lub podgrzewania wody. Pośród 
omawianych budynków liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie tego źródła energii odnawialnej, jest siedziba 
firmy Solon w Berlinie, producenta tego typu systemów. W budynku biurowo-produkcyjnym do montażu 
paneli fotowoltaicznych wykorzystano większą część specjalnie ukształtowanego dachu oraz zadaszenie 
nad wejściem – łącznikiem pomiędzy częścią biurową a produkcyjną.

Podobnie w budynku DC Tower w Wiedniu na powierzchni dachu zamontowano panele fotowolta-
iczne. Biurowiec RHW.2 w Wiedniu czerpie energię z kolektorów słonecznych. 

34  Firma SOLON Corporation zajmuje się głównie produkcją paneli fotowoltaicznych i innych urządzeń związanych 
z wytwarzaniem i przekazywaniem energii. Berlińską siedzibę – wizytówkę firmy – zaprojektowało biuro SFA Schul-
te-Frohlinde Architekten. Budynek o funkcji biurowo-produkcyjnej został wzniesiony w latach 2006–2007. Obecnie 
poszukuje nowych najemców.

35  Panele VIP (Vacuum Insulated Panel – Próżniowy panel izolacyjny) – nowoczesny, wysokowydajny system termo-
izolacyjny wykorzystujący właściwości próżni. Panele VIP charakteryzują się dużo wyższą wartością oporu cieplne-
go niż tradycyjnie stosowane materiały, dlatego pozwala na zastosowanie wyjątkowo cienkich elementów w miejsce 
grubych warstw wełny mineralnej czy styropianu. 

36  Centralne sterowanie systemem wentylacji, klimatyzacji i przewietrzaniem budynków, także z wykorzystaniem prze-
wietrzania nocnego pozwala zaplanować, a zatem zoptymalizować zużycie energii przeznaczonej na funkcjonowanie 
tych systemów. 

37  Budynek F40 (Friedrichstraße 40) w Berlinie, wybudowany w latach 2009–2011 na podstawie projektu biura Peter-
sen Architekten, jako pierwszy biurowiec w Berlinie uzyskał certyfikat DGNB Gold. 
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5.7. Wykorzystanie innych rodzajów energii odnawialnej

Budynki biurowe, usytuowane na ogół w gęstej zabudowie śródmiejskiej, mają ograniczone możli-
wości wykorzystania systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, jak pływy morskie, energia 
geotermalna czy nawet siła wiatru. Mimo to projektanci wciąż poszukują rozwiązań możliwych do zasto-
sowania w danej lokalizacji.

Stosowanie rekuperatorów, odzyskujących ciepło z wywiewanego powietrza, jest już standardem 
nie tylko w wypadku obiektów biurowych i budynków użyteczności publicznej, ale nawet w budownictwie 
mieszkaniowym. Obecnie zaczyna się także wykorzystywać ciepło generowane przez sprzęt znajdujący się 
w budynku. Urządzenia elektroniczne – komputery wraz z osprzętem, a także potężne serwerownie – gene-
rują olbrzymie ilości ciepła, które z powodzeniem może zostać wykorzystane do ogrzewania pomieszczeń.

Przykładowo w budynku RHW.2 w Wiedniu, określanym przez projektantów mianem pierwszego 
pasywnego budynku biurowego na świecie, do ogrzewania używa się energii geotermalnej oraz tej pocho-
dzącej z odzysku ciepła z urządzeń. Energia pływów wodnych kanału Danube, nad którym budynek został 
usytuowany, wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej.

5.8. Chłodzenie/ogrzewanie budynków

Chłodzenie budynków w okresie letnim i ogrzewanie ich w czasie zimy pochłania we współcze-
snych biurowcach olbrzymie ilości energii. Szacuje się, że najwięcej, bo nawet 40% całej wykorzystywanej 
w obiekcie energii zużywane jest właśnie do utrzymania odpowiedniej temperatury wnętrz. Ilość ta mogła-
by zwiększać się nieustannie z powodu ciągłego wzrostu liczby urządzeń emitujących ciepło we wnętrzach 
(komputery i inne urządzenia elektroniczne, oświetlenie) [7, s. 157–176]. Projektanci pracują więc nad 
systemami grzewczo-chłodzącymi pozwalającymi zredukować zużycie energii. 

Popularne staje się stosowanie stropów grzewczo-chłodzących, odciążających kosztowną w utrzyma-
niu instalację klimatyzacji. W rozwiązaniu tym wykorzystuje się zasadę akumulacji ciepła żelbetu. W masyw-
nych stropach38 rozprowadza się sieć rur do rozprowadzania wody – gorącej lub zimnej. W ten sposób stropy 
stopniowo nagrzewają się lub chłodzą i poprzez naturalną konwekcję oddają/odbierają ciepło do/z otoczenia. 

Wśród omawianych lokalizacji systemy takie zostały zastosowane przykładowo w budynkach F40 
w Berlinie, Commerzbank Tower39, Skyper40, Alpha Rotex41 i Tower 18542 we Frankfurcie nad Menem oraz 
w siedzibie głównej ADAC w Monachium.

W budynkach Westhafen Tower43 we Frankfurcie i RHW.2 w Wiedniu dodatkowo do chłodzenia 
wykorzystuje się wodę z rzeki i kanału – odpowiednio Menu i Danube, nad którymi zostały zlokalizowane. 

38  Stropy grzewczo-chłodzące mają zdecydowanie większą wysokość od tradycyjnych. Przykładowo w budynku  
SOLON w Berlinie – 34 cm. 

39  Spektakularny budynek Commerzbank Tower, obecnie najwyższy budynek we Frankfurcie nad Menem, został wy-
budowany w latach 1994–1997 według projektu Foster+Partners Architects.

40  Budynek biurowy Skyper we Frankfurcie nad Menem został zaprojektowany przez biuro JSK Architekten i wybudo-
wany w latach 2002–2005. 

41  Biurowiec Alpha Rotex, zlokalizowany w pobliżu frankfurckiego lotniska, powstał w latach 2012–2013 na podsta-
wie projektu Jo. Franke Architekten.

42  Jeden z nowszych budynków biurowych we Frankurcie nad Menem, Tower 185, został zaprojektowany przez Chri-
stoph Makler Architekten, Wybudowano go w latach 2008–2011. 

43  Biurowiec Westhafen Tower (West Port Tower), zaprojektowany przez biuro Schneider & Schumacher, powstał 
w 2004 r. i znajduje się w pewnym oddaleniu od centrum miasta – skupiska drapaczy chmur.
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W budynku SOLON gromadzi się wodę deszczową na potrzeby chłodzenia, a do ogrzewania zimą wyko-
rzystuje ciepło wytwarzane w trakcie procesów produkcyjnych. 

5.9. Oszczędność wody

W celu ograniczenia zużycia wody pitnej projektuje się systemy gromadzenia i oczyszczania wody 
deszczowej, wykorzystywanej następnie do spłukiwania toalet i nawadniania roślinności. Ograniczeniu 
poboru wody służy także nowoczesna armatura. Baterie wyposażane są w aeratory oraz – podobnie jak 
spłuczki toalet i pisuarów – czujniki na podczerwień. 

5.10. Wykorzystanie wody i zieleni w otoczeniu budynków

Standardem staje się już projektowanie zielonych stropodachów i tarasów w budynkach. Takie 
czynne biologicznie powierzchnie ograniczają występowanie zjawiska wysp ciepła w otoczeniu budynku, 
a także przyczyniają się do produkcji tlenu w jego pobliżu. Zapewniają ponadto dobrą izolację – zarówno 
akustyczną, jak i termiczną – przegród. 

Zielone dachy zastosowano m.in. w budynkach Daimler Chrysler Services44 i siedzibie firmy Solon 
w Berlinie, Alpha Rotex we Frankfurcie nad Menem czy M Pire45 w Monachium.

Korzystnie na mikroklimat w bezpośrednim otoczeniu budynku wpływa również zastosowanie 
oczek wodnych. W okresach letnich, gorących parująca woda naturalnie nawilża i ochładza powietrze. 
Jednocześnie tafle wodne nawet bardzo płytkich zbiorników, odbijając promienie słoneczne, przyczyniają 
się do minimalizacji efektu wysp ciepła w pobliżu budynku. 

Z tych właściwości skorzystali projektanci takich budynków, jak m.in. wspomnianego Daimler 
Chrysler Services, a także Solon oraz siedziby Deutsche Banku46 we Frankfurcie nad Menem i biurowca 
RE47 w Monachium. 

6. Ekologia budynku a komfort jego użytkowania

Stosowane na całym świecie systemy wielokryterialnej oceny budynków, takie jak LEED, BREEAM 
czy niemiecki DGNB, uwzględniają szerokie spektrum aspektów projektowych. Gros z nich dotyczy proble-
matyki ekologii budynków. Inne odnoszą się bezpośrednio do jakości środowiska wewnętrznego i komfortu 
użytkowników. Większość z nich ma wpływ jednocześnie na oba te aspekty – ekologię i ergonomię. 

Przykładowo lokalizacja budynku w konkretnym rejonie miasta, w miejscu dostępnym poprzez 
komunikację zbiorową niewątpliwie jest wygodna z punktu widzenia pracowników dojeżdżających co-

44  Biurowiec Daimler Chrysler Services, zlokalizowany w dzielnicy Daimler City przy Potsdamer Platz w Berlinie, 
został wybudowany w latach 1993–1997 na podstawie projektu Renzo Piano.

45  Kompleks budynków biurowych M Pire w Monachium został zaprojektowany przez biuro Murphy/Jahn Architecs. 
Został wybudowany w latach 2009–2010.

46  Siedziba Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem pierwotnie została wybudowana w latach 1979–1984. Trzy 
lata temu zakończyła się jej gruntowna modernizacja, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej i funk-
cjonalnej budynku. Projekt przebudowy opracowało biuro gmp – von Gerkam, Marg und Partner, we współpracy 
z Mario Bellini Architects.

47  Renowacją budynku biurowego RE w Monachium, zakończoną 13 lat temu, kierowało biuro Cerlo Baumschlager & 
Eberle.
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dziennie do biura. W dalszej kolejności wymienić można np. układ funkcjonalny, który – zaprojektowany 
w sposób poprawny – uwzględniając dostęp do światła dziennego wszystkich pomieszczeń pracy stałej, 
zapewnia użytkownikom właściwe warunki pracy. Należyta ochrona przeciwsłoneczna gwarantuje jedno-
cześnie zachowanie nasłonecznienia, a także temperatury wewnątrz w komfortowych granicach, regulując 
dostęp promieni słonecznych i siłę nagrzewania wnętrz. Stosowane w celu ich ochłodzenia lub ogrzania 
nowoczesne rozwiązania, jak np. stropy grzewczo-chłodzące, wspomagające w tej chwili standardową in-
stalację wentylacji i ogrzewania/chłodzenia, poprawiają jakość powietrza. 

7. Podsumowanie

Z powyższych rozważań, co oczywiste, jednoznacznie wynika, że budowanie zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju przyczynia się do ochronnych środowiska naturalnego, ale także do podniesie-
nia jakości architektury, a tym samym komfortu jej użytkowników. Dotyczy to zarówno tych obecnych, jak 
i – zgodnie z definicją – także przyszłych pokoleń48. Stosując się do zasad promowanych przez organizacje 
certyfikujące LEED, BREEAM i DGNB, inwestorzy dbają o prestiż i renomę swoich realizacji, jednocze-
śnie zapewniając najemcom wysoką jakość przestrzeni. 

Tendencja ta jest szczególnie widoczna w krajach Europy Zachodniej, w tym zwłaszcza w Niem-
czech i krajach skandynawskich – prekursorach i niekwestionowanych liderach budownictwa zrównowa-
żonego. Pewne rozwiązania, wykorzystywane powszechnie w budynkach biurowych powstających w tych 
krajach, wymuszane są przez rynek. Dalsze innowacje tylko podnoszą jakość i wartość budynku na rynku, 
a tym samym przyczyniają się do ciągłego rozwoju techniki oraz promocji budownictwa proekologicznego.
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1. Budynek Deutsche Bank, Frankfurt nad Menem, 2006-2011 (przebudowa). Fotografia własna.
2. Budynek Deutsche Bank - rzut kondygnacji powtarzalnej wieży, Frankfurt nad Menem, 2006-2011 (przebudowa (ilustracja 
własna).
3. Budynek Highlight Business Towers, Monachium, 2000-2003. Fotografia własna.
4. Budynek Highlight Business Towers - rzut kondygnacji powtarzalnej, Monachium, 2000-2003. Ilustracja własna.

Ill. 1. Deutsche Bank Headquarters, Frankfurt am Mein, reconstructured in 2011 (photo by author)
Il. 1. Budynek Deutsche Bank, Frankfurt nad Menem, 2006–2011 (przebudowa) (fot. autorka)

Ill. 2. Typical floorplan of the Deutsche Bank Headquarters, Frankfurt am Mein, (autor drawing)
Il. 2. Budynek Deutsche Bank – rzut kondygnacyjny powtarzalny wieży, Frankfurt nad Menem, 2006–2011 
(przebudowa) (rys. autorka)

Ill. 3. Munich Highlight Business Towers, built in 2003 (photo by author)
Il. 3. Budynek Highlight Business Towers, Monachium, 2000–2003 (fot. autorka)

Ill. 4. Typical floorplan of the Munich Highlight Business Towers (autor drawing)
Il. 4. Budynek Highlight Business Towers – rzut kondygnacji powtarzalnej, Monachium, 2000–2003  
(fot. autorka)
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1. Introduction 

Hospitals have always been a reflection of the period in which they were built – the level of 
development of social ideologies, technical advancement and aesthetical views on the shaping of hospital 
architecture. In their history, they have undergone many changes, gradually developing their structure and 
the scope of activity. In their beginnings they were chiefly a shelter for pilgrims, the homeless, orphans, and 
the ailing poor [20, p. 21]. As for public institutions devoted solely to healing, they were shaped as far as at 
the turn of the 18th and 19th century [14, p. 8; 20, p. 21–22]. In the same period, there began to emerge the 
first European research hospitals, which had different clinical specialties and buildings which combined the 
medical and research functions of a clinic. Gone were the times when a small number of professors lectured 
on all subjects in medicine. There emerged a new system of division of medicine into fundamental sciences 
– physics, chemistry, biology, morphology, physiology, pharmacy, and clinical sciences, of which four were 
regarded as fundamental – internal medicine, surgery, pediatrics and obstetrics. Simultaneously, they began 
to be accompanied by  an array of specialist disciplines, such as ophthalmology, ENT branch, dermatology, 
venereology, neurology, psychiatry and many others [21].

The developing departments and units of European universities were in need of a new space. 
Architects and doctors that cooperated with them began to ensure that the didactic process, research work, 
and care for the sick were conducted in best possible conditions [26, p. 9–10]. The renown of university 
hospitals was growing, supported by scientists and architects, great creators and founders. It were they, 
who, depending on the current level of knowledge, social and political situation and financial possibilities, 
erected the buildings of European clinics, which in turn favored the further development of medical science 
and modernization in the didactic process [21].

At the beginning of the 19th century it was well understood how important clinics were for the 
fruition of medical sciences and modernization of methods of teaching. They were organizing units, which 
represented clinical specialties and buildings of university hospitals. In their development through the 
years they were supposed to fulfill many responsible tasks from many walks of life. In the first period of 
their existence – the 2nd half of the 18th century – first university and research clinics were not located in 
newly-built edifices. Old hospitals or other (former convent) buildings were utilized as a rule, which, after 
adaptation, were used to house first university hospitals [26].

The situation changed in the 19th century, with the industrial revolution in Europe. It was a time 
of gigantic development in all fields of science and technology. On the basis of development in medicine 
and hygiene, new concepts were shaped regarding hospital buildings. City councils, which governed the 
existing hospitals, as well as medical departments and people engaged in their creation – doctors and 
architects – criticized the previous methods of construction of hospitals and clinics [4]. In old, overcrowded 
buildings, unsuited to new requirements, mortality rate was very high, due to internal infections, which 
often paved the way for larger epidemics [8, p. 142].

Rapid development of cities aided the creation of agglomerations, unseen before, which were 
devoid of any basic hygienic equipment. Conditions of life of the inhabitants deteriorated. The industry was 
spreading, which led to destruction of natural environment – air, soil and water pollution increased. Health 
of people in cities deteriorated. The conditions were ideal for an outbreak of epidemic. People began to 
analyze the cause of those phenomena and searched for a solution. At the turn of the 18th century, renowned 
European doctors began the struggle for the development of hygiene conditions among city-dwellers. The 
advancement of knowledge, and, particularly, development of medical sciences in clinics, favoured their 
attempts to contain great epidemics of contagious diseases [18, p. 203–204; 21, p. 223–224].

Between 1760 and 1790, famous doctors – an Englishman John Howard and Frenchman Jacques 
Tenon pointed to a close relation between the level of mortality and the hygienic and sanitary conditions in 
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existing hospitals [9, p. 80–81; 13, p. 225]. The objected to the idea of an integrated hospital – a common 
place for all the sick, including the contagiously ill. They proposed creation of specialist hospitals and 
clinics. They highlighted the positive meaning of room-airing and the advantage of clear functional 
arrangement. They criticized the former arrangement of quadrangle or cross, and instead proposed the so-
called low-rectangular arrangement, both for city hospitals and research clinics [9, 13]. Similar conclusions 
were drawn by other doctors of the period, especially English ones (Pringl, Broksleby, Monro). They noted 
better results of health care solutions and lower mortality rate in ill soldiers, cared for in detached barracks, 
or even tents, than in the old hospital buildings [11; 25, p. 223]. Experience acquired in military medicine 
and epidemiology greatly influenced the character of all hospitals erected at the time. Decentralization of 
building development was first utilized in England, where first pavilion plan hospitals in Europe were built. 
The prototype was the St. Bartholomew Hospital in London, erected in 1730. It comprised four pavilions, 
46m long each, which surrounded a square with open corners. Four-storey buildings with relatively good 
hygiene and sanitary conditions housed small rooms for patients (10-14 beds) [24, p. 79–82; 25, p. 224]. 
Together with subsequent achievements in science, a more substantial link between medicine and other 
sciences began to emerge – e.g. chemistry, physics or biology, which facilitated the development of study 
of hospital construction [9, p. 84–85; 18, p. 203–208, 243–265; 14, p. 10].

Designing hospitals on the pavilion plan was also popular among German architects, where the 
improvement in functioning of those institutions was achieved through building smaller hospitals and 
clinics, with rooms housing not more than 12 people. Many doctors became advocates of the out-patient 
health care, which reduced the number of patients in hospitals built on the pavilion plan. An example could 
be the General Hospital in Hamburg, created in 1823, whose design was published in popular German 
pattern books [3, p. 5–299; 4, p. 5–285; 6, p. 7–157; 10; 11, p. 4–63; 24; 25]. However, it was the Department 
of Medicine at the University of Berlin that bore the palm in the development of hospital architecture – at 
the time it was one of the most important centres of medical research and teaching, with a number of clinics 
connected to it. 

2. The complex of University Clinics  – Die Charité – Universitätsmedizin Berlin

In Die Charité, which is one of the biggest clinic complexes in Europe that are governed by Medical 
Department of Free University of Berlin and Humboldt University, we still see the functional and spatial 
pavilion plan shaped in the 19th century. It comprises four campuses with over a hundred clinics and 
institutes, grouped in over seventeen medical centres. It is an institution that cooperates with ca. 480 science 
centres and medical firms, which, among other advantages, simplifies the creation of many innovative 
biotechnological products, such as one of the first European artificial heart, bioelectric prostheses or 
innovative orthopedic implants [3; 5; 6; 12]. 

In 2011 the clinic had 7,500 students, 593,000 outpatients were cared for, as well as 139,000 inpatients; 
the clinic has 3,500 beds. The hospital employs 13,000 staff and is located in four separate complexes: 
Charité  Campus Mitte (CCM), 1846-1917, Charité  Platz 1, Berlin-Mitte; Campus Virchow Klinikum 
(CVK), 1898-1906, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding; Campus Berlin Buch (CBB), 1900-1902, 
Lindenberger Weg 80, Berlin-Buch; Campus Benjamin Franklin (CBF), 1959-1969, Hindenburgdamm 30, 
Berlin Steglitz [3; 5; 6; 12].

The campuses in Mitte, Wedding, Steglitz and Buch are independent medical centres, which ensure 
that each patient has the full range of heath care procedures that are offered by modern medicine. There are 
also special research and health care facilities, such as the Deutsches Herzzentrum Berlin, DHZB – The 
German Centre of Cardiology in Campus Virchow Klinikum, The Centre of Space Medicine in Campus 
Benjamin Franklin, German Research Centre of Rheumatology in Charité  Mitte or the Centre of Molecular 
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and Clinical Cardiology in Campus Berlin Buch. DHZB leads the biggest program of heart transplantation 
in Germany and third in the world after those in London and Paris [3; 5; 6; 12].

2.1. Charité  Campus Mitte (CCM), 1846-1917, Charité  Platz 1, Berlin-Mitte (Illustations 1–2)

The first building of the future clinic was created as early as in 1710 in Berlin, in the Mitte district, 
with the possible epidemic of the plague in mind. At first it served as a hospital for the poor, but in time it 
was further developed and thanks to the efforts of the city doctor Christian Habermaass on 1st January 1727, 
it was renamed as Lazareth und Hospital vor dem Spandower Thor (Field Hospital and Hospital before the 
Spandower Gate). After a few days passed, Frederick Wilhelm I of Prussia gave the institution a new name 
– Charité  – charity [3; 5; 6; 12].

In the last 15 years of the 18th century, with the increase in the number of city-dwellers, a further 
redevelopment of the hospital took place. In 1800 a new hospital building was open, in the late Baroque 
style – in time, it gained the name Alte Charité. In October 1810, the Medical Department of the Frederick 
Wilhelm University of Berlin (today Humboldt University) was created and worked as part of the Mitte 
medical complex built earlier. In 1818, in Ziegelstrasse there was created a new university clinic, suited for 
the needs of the Department. In 1828, Medical Clinic and Surgery Clinic were separated and the former 
was moved back to Charité. 

In 1865 a new hospital building was erected, called Neuen Charité. The needs of the Department 
were growing and after numerous field inspections in 1894-1896 the governing body of the university came 
to a decision that renovation of historic buildings was necessary, as was construction of further clinical 
pavilions, made of the characteristic red brick of the Gothic. The designs were drawn up by well-known 
German architects: Georg Diester and Georg Thur. The complex was erected in the Mitte district in 1896-
1917 on 133,000 sq. meters of land belonging to Charité. It comprised, among others, Surgery Clinic, 1st 
and 2nd Clinic of Internal Diseases, Pediatrics Clinic, Obstetrics and Dermatology Clinic, Neurology Clinic 
joint with Psychiatry Clinic, as well as an ENT Clinic – today they are all a part of the still operational 
Charité  Campus Mitte complex [3; 5; 6; 12].

2.1. Campus Virchow Klinikum (CVK), 1898–1906, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding 
(Illustations 3, 4)

In 1898–1906 the fourth city hospital was built on the initiative of Rudolf Virchow, in the district 
known today as Wedding. It was one of the last health care centres built according to the pavilion plan. The 
costs reached 19,1 of German Marks. The Campus, which works until today, is located on the plot of 270,000 
sq. metres – there are 57 detached buildings which offer 2,000 beds, 700 people are employed within it: 
doctors, nurses and other staff. The way into the campus led through the main, three-storey administration 
building, on whose axis led the 500-metre chestnut tree avenue – combined with the surrounding lawns, 
flower beds and fountains, it created a patient-friendly environment. On one side there were the pavilions 
of Surgery Clinic, and on the other – the ones of Internal Diseases Clinic. 

After the 2nd World War, the early pavilion plan disappeared as a result of reconstruction and 
redevelopment of the whole complex. From 1987, the complex was known as the Rudolf Virchow University 
Hospital and operated as part of the Free University of Berlin, and in 1995 it was administratively joint with 
Humboldt University. In 1997 the two existing clinics in Berlin were joint – Rudolf Virchow Klinikum and 
Charité  Klinikum – and included in the clinic complex Die Charité  of the Medicine Department at the 
Humboldt University in Berlin. In 2003, the complex was given another addition – the Benjamin Franklin 
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University Hospital, which, together with the other complexes, created one of the biggest European 
university hospitals. In 2010 Die Charité  celebrated 300 years of existence – and, more importantly, 
uninterrupted activity [12, p. 4–63].

2.1. Neurology and Neurological Rehabilitation Clinic, Dr-Hermann Strasse, Beelitz-Heilstatten – 
Neurologische Rehabilitationskliniken, Beelitz-Heilstatten (Illustrations 9, 10)

The clinic in Beelitz-Heilstatten at Dr-Hermann Strasse is currently located in the old tuberculosis 
hospital. The German architect, Heino Schmieden was the designer of the project. The building was a part 
of one of the biggest hospital and spa complexes, among others for tuberculosis sufferers, which was built 
in the Berlin area between 1898-1930 on the initiative of the National Social Insurance Institution. In its 
beginnings, it was a complex of 60 buildings situated on the combined area of 200 hectares. The first stage 
of construction lasted from 1898 to 1902 under the supervision  of Heino Schmieden and Julius Boethke. 
The second phase in 1908-1910 saw the redevelopment of the building complex according to the design of 
the architect Fritz Schulz. As a result, the number of beds increased from 600 to 1,200. Schultz was also 
responsible for the third phase of development in 1926-1930 [2, p. 48]. 

During the 2nd World War, the building housed the German army. After the war, until 1994, it still 
performed the function of a military hospital. From 1996, some buildings which were part of the historic 
complex of Beelitz-Heilstatten, were returned to their original, 19th century state and adapted for a new, 
albeit still hospital, function. The modern clinic opened in 2008. The remaining historic pavilions, which 
belonged to the former Tuberculosis Hospital, have fallen into ruin and require intensive restoration 
works. 

2.3. University Hospital, Magdeburger Strasse 8, Halle-Wittenberg (Illustations 5, 6)

The Medicine Department at the Martin Luther University in Halle-Wittenberg, with its 300 year long 
history, is one of the oldest medical universities in Germany and Europe. The first University Hospital in 
Germany was created in Halle. It was also there that the first female doctor graduated, and where the biggest 
collection of anatomy-related items was kept. First kidney and heart transplants were also undertaken there. 
The historic 19th century complex of university clinics was erected in 1876-1884 at Magdeburger Strasse, 
according to the design of architects Ludwig von Tiedemann and Emile Streichert. At the beginning of the 
1950s, some of the buildings were renovated and redeveloped. 

In 1974, at Ernst-Grube-Strasse in Kroellwitz construction of a new university hospital complex 
commenced, which later began to take over the functions of subsequent clinics moved to that spot. The new 
University Hospital, as a public institution, thanks to a wide choice of specialist clinics and institutes, today 
offers the patients the highest possible level of health care. Statistically, every person in Halle visits the 
hospital twice a year, but the patients also come from outside the city. Every year, almost 38,000 patients 
are admitted to internal diseases ward, where 2,850 employees and 210 student doctors take care of them. 
Additionally, there are 400,000 outpatients. In the old clinic complex at Magdeburger Strasse, some of 
the pavilions have retained their function until today and still devoted time and efforts to health care and 
education of future doctors. 
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2.4. The University Hospital (Alte Kliniken), Schwalbacher Strasse 72-78, Wiesbaden (Illustrations 7, 8)

The historic complex of clinics at Schwalbaches Strasse in Wiesbaden was designed by the Berlin 
architects Martin Gropius and Heino Schmieden. Hospital pavilions were erected in 1876-1878 at the 
location of an old Roman fort. Detached buildings were built from red brick, often used in the construction 
of German hospitals, and connected with one another via barrel-vaulted underground corridors. In particular 
pavilions there existed strict separation of patients with different ailments, which aided limiting of infection 
spreading around the hospital. Airing was also important and facilitated thanks to locating windows on the 
opposite walls. The meaning of the complexes, led by outstanding doctors was increasing with the number 
of admitted patients, which, before the 1st World War, amounted to 622 [22].

The two World Wars hindered the development of the hospital. The 1st war brought about the 
decrease in importance for the city of Wiesbaden as one of the most famous spa resorts in Europe, and the 
2nd – caused substantial damage in the structure of buildings themselves. During the first ten years after the 
war, its consequences were removed, and some of the clinics were redeveloped to meet the requirements of 
modern hospitals. At the turn of the 1960s and 70s, however, a decision was made to build a new complex 
of university clinics. In 1982, after six years of construction, the hospital was moved to a new location at 
Freudenberg. As the development of new clinics progressed, the historic complex saw the gradual demise of 
its function. Between 2008 and 2010, the historic hospital buildings were renovated and modernized for ca. 
2,4 million EUR, and their function has completely changed. Renovation of elevation is still progressing. 
The complex of clinic buildings in Wiesbaden is nowadays the location of office spaces and a kindergarten. 
A revitalization of the historic garden was also conducted, and it was adapted for a green space which serves 
the new users of the old hospital complex [22].

3. Hospitals in France

The situation when it came to 19th century hospital buildings in France, was, however, slightly 
different. It was illustrated by a nearly 100-year long discussion on the renovation of one of the oldest French 
hospitals, which burnt down in 1772, the so-called Hotel Dieu in Paris. Many interesting and profusely 
illustrated monographs were published, with proposed architectural solutions [4; 24, p. 79–82]. One of the 
more interesting ideas was a theoretical project, designed in 1773 by the Parisian architect Viel, according 
to the instructions of doctor Le Roy. In 1777 it was shown to the French Academy of Sciences. It was an 
axial composition, which consisted of two symmetrical rows of 11 pavilions, each 175m long – for non-
contagiously ill patients. At the end of each row, there were additional eight pavilions for the contagiously 
ill. They were grouped around two square courtyards. The whole complex could admit 3,000 patients. The 
architect’s idea, and an interesting one, was the proposal to lift the floor level in hospital rooms 5 metres 
above the ground level, which enabled the circulation of air, through specially designed openings in floors 
and ceilings of those rooms [4; 11; 25, s. 224–225]. The Academy rejected all the projects of proposed 
large hospitals and put forward its own idea to divide Hotel Dieu into four smaller institutions (1,200 beds 
each), situated on the outskirts of the city, by the main suburban communication hubs [4; 11; 25]. Each of 
them was supposed to comprise 14 terraced detached pavilions. The project was one of the first attempts 
of planned organization in the creation of health care complexes, incorporated into the city structure. The 
project was a continuation of ideas contained in the innovative thought of Ziel, Le Roy and Tenon, which 
had a substantial influence on the architecture of hospitals and clinics in thr 19th century.1

1 Among the 18th century health care institutions the most popular were the ones build around a square or in horseshoe 
shape, e.g. General Hospital in Hamburg from 1823 [11; 25].
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In the history of 19th century hospital buildings we can differentiate between at least two intertwining 
trends. On the one hand, solution were used, which distanced themselves from the advised model designs 
– usually a result of financial difficulties of the investors. On the other hand, all the project norms and 
standards were upheld, including the uncritical repetition of not always successful models.

In 1872, the French architect Casimir Tollet designed a sample ward with the vault in mock-Gothic 
style – it was supposed to aid the circulation of air inside and facilitate the airing process. At the 1878 World 
Expo, Tollet’s design found support from several Viennese and English doctors, who popularized the idea 
among their colleagues. It led to construction of twelve hospitals in France, e.g. Hopital Bichat in Paris, city 
hospitals in Saint-Denis, Le Havre Epernay, Bourges, Le Mans, Montpellier; in Italy in Broni in the south 
of Padua (1893); in Spain in Madrid (1894) [19, p. 229, 231]. Next to Tollet’s publication, Les hopitaux 
modernes au XIX siècle (1894), a complex monograph of world health care institutions was written by the 
English author Henry Burdette: Hospitals and Asylums of the World. Both publications were the expression 
of the thought of the time – rational planning and construction of hospitals and university clinics. Most 
importantly, pavilion plan was used – it was no longer advisable for a hospital to have a common roof, 
the division of particular parts of the building according to standards of asepsis and general hygiene was 
also of utmost importance. Attention was paid to the need of circulation of fresh air, presence of adequate 
illumination of rooms and operating theatres. The role of corridors and internal communication in the 
spreading of infections within hospital walls was also discussed [21].

3.1. Hotel Dieu hospital, 1 Parvis Notre-Dame – Pl. Jean Paul II, Paris (Illustrations 13, 14)

Hotel Dieu is one of the oldest Parisian hospitals, situated on the left bank of the Seine, next to 
the Notre-Dame cathedral. Its beginnings can be dated to as early as the 7th century. It was founded in 
651 by St. Landry – the bishop of Paris and consisted of two buildings located on both banks of the Seine 
and connected with Pont au Double. Despite the fact that it was destroyed by fires on several occasions, 
it has retained its function until today, although its current building was constructed in 1877 [1; 7; 16]. In 
time, and with the progress in medicine, Hotel Dieu was unable to manage the growing needs of the city. 
Therefore, new hospitals started to appear, each specializing in one or more disciplines of medicine. For 
example, Hopital Saint-Louis became a big centre of research and care in dermatology, and Hopital Pitiè-
Salpêtrière  became a centre of research and care in the fields of geriatrics and central nervous system. 
Gradually, each of them opened the  ir own pediatrics centre [1; 7; 16]. 

In the modern day, Hopital Dieu is a part of the Parisian Medicine Department, which also performs 
the role of the city Emergency Room (Faculté de Médecine Paris-Descartes). For the last 50 years, it has 
also been the location of the part of the Endocrinology Clinic, which specializes in treatment and prevention 
of complications resulting from diabetes.

3.2. Pitiè-Salpêtrière  hospital, Bolevard de l’Hopital, Paris (Illustrations 15, 16)

Salpêtrière  in Paris originally served as a gunpowder plant (fr. Salpêtrière , lat. petrae – rock salt, 
saltpeter – one of the ingredients of gunpowder) and in time it was transformed into a shelter for the poor 
and mentally ill. It also served as a prison for criminals and prostitutes. Unfortunately, it was also well-
known for its vast population of rats.

In 1656, on the strength of Louis the XIV’s edict, a decision came to  pass that a hospital was to 
be built in the location of an old factory. The design was prepared by Liberal Bruant, the author of Les 
Invalides complex. A hospital was created, which, after the 1684 redevelopment (just before the French 
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Revolution), became the largest hospital in the world, with 10,000 beds for patients and further 300 for 
prisoners and prostitutes. In 1848-1893 Jean-Martin Charcot worked in the hospital – one of the creators of 
modern neurology and psychiatry. The hospital became the most important center of progress in this field. 
Students from all of Europe came, among them the young Sigmund Freud. 

In 1911 the de la Pitiè hospital (whose beginnings went as early as 1612) was moved to new 
buildings next to Salpêtrière. In 1964, both units were joint into the Pitiè-Salpêtrière  complex, which 
remains until today one of the largest clinics in Europe. It was thoroughly renovated and redeveloped 
(especially in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th) and until today it 
provides health care for patients and is a centre of research in medical sciences, as well as a didactic unit 
for future doctors [15].

4. Hospitals in Austria  

The beginnings of medical science in Austria are connected with the founding of the University of 
Vienna in 1365, where Galeazzo de Sancta Sophia from Padua and his Austrian student J. Aygel conducted 
the first in Europe groundbreaking autopsies of human bodies [20]. The Department of Medicine, from 
the very beginning of the existence of Viennese University was a renowned institution when it came to 
health care. Viennese medicine gained international renown especially during the reign of Marie Therese. 
In 1745 the empress summoned Gerard van Swieten, who introduced the Dutch model2 to Austria and 
conducted an extensive reform of teaching medicine – he was the creator of the so-called older Viennese 
school. Van Swieten proposed the division of teaching into two types of schools. The medicine and surgery 
schools lasted for 3 years and gave the qualifications to barber-surgeons and obstetricians. The medicine 
departments of universities schooled the doctors who later had full qualifications [23, p. 1–198]. A new 
period began for the sanitary legislation and for medical sciences in the inherited Austrian lands. Anton von 
Stoerck, the successor of van Swieden is regarded as the pioneer of experimental pharmacology, as the first 
so-called protomedikus (the official doctor). Specialists such as Anton de Haen, Maximilian Stoll, Lorenz 
Gasser or Leopold Auenbrugger taught and conducted research in Vienna. 

4.1. Allgemeines Krankenhause (General Hospital), Spitalgasse, Vienna (Illustrations 11, 12)

In 1784, during the reign of emperor Joseph II, the General Hospital of Vienna was opened, and 
since became the main centre of practical instruction of Viennese medicine [23]. It was created in only 
3 years, housed 2,000 beds and staffed by just 20 doctors and ca. 140 members of medical personnel. With 
the end of the 19th century the buildings required substantial renovation and adaptation to the needs of 
the rapidly developing medicine. The university authorities decided to build a new clinic. The foundation 
stone was laid in the presence of emperor Franz Joseph on the 21st June 1904. The construction of the 
new hospital, which was to comprise 20 pavilions, was interrupted by the two world wars. Until today, 
many of the building have not retained their original function, but they still cater for the needs of the 
university [23].

2 The Dutch School and its creator Herman Boerhaave from Leyda University began to occupy the first position in 
terms of advancement in medicine. 
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5. Conclusions

The 19th century European hospitals were a reflection of the progress in health care, but were often 
dispirited by the current social and political situation of a given country. Their architecture lied on the 
border of technical and artistic disciplines and followed the advancement both in medicine and construction 
techniques of the period [10, p. 163]. The architects who designed the buildings strove to find the best 
possible form that would harmonize with the increasingly more complicated function of the hospital 
interior. Many of them drew  on the help and experience of their friends in their motherlands and abroad. 
Directly – through collaboration, education and travel and indirectly – through the study of the numerous 
19th century academic publications. Views on rational planning and construction of 19th century hospitals 
and clinics were also shaped by the binding legislations and law decrees of the period, which regulated 
functioning of health care institutions. 

Thanks to the efforts of the university authorities of the period, especially the professors and 
medical practitioners, a dynamic development of medicine began, and their cooperation with the architect 
milieu resulted in the creation of multiple hospital centres in all of Europe. The representatives are the 
much renowned institutions such as: Die Charité  in Berlin-Mitte, Hotel Dieu in Paris and Allgemeines 
Krankenhause in Vienna.

The majority of the 19th century historic hospital buildings have survived until today. Composition 
of their spatial arrangement is clear, and the architectural detail – beautiful. They remain under preservation 
maintenance and still are among the most interesting architectural and urban complexes that enrich the 
identity of their locations, while preserving their hospital character. However, the advancement of medicine 
brings about the evolution of views on health care and consequently the functional and spatial programs 
of hospitals are transformed. Their architecture changes because it has to perform particular functions in 
accordance with new rules and laws of medicine. As a result, in the modern times, many of the historic 
European hospitals experience substantial difficulties when it comes to activity free of any fault. Some 
of them change their methods of functioning and adjust the interiors to the needs of modern users. 
The majority, however, continue their historic mission, coping with the increasing amount of medical, 
technical and technological problems. Therefore it is of such importance that further research should be 
conducted in order to determine accurately the reserves of protected values that we encounter, and pinpoint 
concrete conservation problems, solution to whom will be connected with the need to undertake numerous 
renovations and adaptations of historic buildings. This is necessary in order to conform to requirements that 
must be met by modern hospitals – places where medical practice and the art of architecture should serve 
the greatest good – care for the life and health of the patients. 

1. Wstęp

Szpitale zawsze były odzwierciedleniem epoki, w której powstawały – poziomu rozwoju jej spo-
łecznych ideologii, osiągnięć technicznych oraz poglądów estetycznych na sposób kształtowania archi-
tektury szpitalnej. W swojej historii przeszły wiele zmian, stopniowo rozbudowując swoją strukturę oraz 
zasięg działalności. U zarania swych dziejów były przede wszystkim miejscem schronienia pielgrzymów, 
bezdomnych, sierot oraz ubogich chorych [20, s. 21]. Jako zakłady publiczne poświęcone wyłącznie le-
czeniu zostały ukształtowane dopiero na przełomie XVIII i XIX w. [14, s. 8; 20, s. 21–22]. W tym samym 
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czasie zaczęły również powstawać pierwsze europejskie szpitale akademickie, które były jednostkami or-
ganizacyjnymi reprezentującymi różne specjalności kliniczne oraz budynkami łączącymi funkcję leczni-
czą szpitala z funkcją dydaktyczną uniwersytetu. Minęły już czasy, kiedy kilku profesorów wykładało 
wszystkie przedmioty z zakresu całej wiedzy medycznej. Wyłonił się nowy system podziału medycyny na 
nauki podstawowe, takie jak fizyka, chemia, biologia, morfologia, fizjologia, farmakologia oraz na nauki 
kliniczne, z których cztery uważane były za fundamentalne – medycyna wewnętrzna, chirurgia, pediatria 
i położnictwo, a równocześnie zaczęło towarzyszyć im wiele dyscyplin specjalistycznych, takich jak: oku-
listyka, laryngologia, dermatologia, wenerologia, neurologia, psychiatria i in. [21].

Rozrastające się katedry i zakłady europejskich uniwersytetów potrzebowały nowej bazy lokalowej. 
Architekci i współpracujący z nimi lekarze zaczęli przy tym zwracać szczególną uwagę, by nauczanie stu-
dentów medycyny, prace badawcze, a w końcu i leczenie chorych mogły odbywać się w jak najlepszych 
warunkach [26, s. 9–10]. Rosła więc ranga szpitalnictwa uniwersyteckiego, wzmacniana przez ludzi nauki 
i architektury, przez wspaniałych twórców i fundatorów. Oni to, w zależności od aktualnego poziomu wie-
dzy, sytuacji społeczno-politycznej oraz możliwości finansowych, wznosili gmachy europejskich klinik, 
które z kolei sprzyjały dalszemu rozwojowi nauk medycznych i unowocześnieniu sposobów kształcenia 
lekarzy [21].

W początkach XIX w. już dobrze rozumiano, jakie znaczenie dla rozkwitu nauk medycznych i uno-
wocześnienia sposobów kształcenia lekarzy mają kliniki lekarskie. Były one jednostkami organizacyjnymi 
reprezentującymi specjalności kliniczne i budynkami szpitali akademickich. W swym rozwoju dziejowym 
miały do spełnienia wiele odpowiedzialnych zadań z różnych dziedzin życia człowieka. W początkowym 
okresie swego istnienia – w drugiej połowie XVIII w. – pierwsze zakłady i kliniki uniwersyteckie nie po-
wstawały w nowych obiektach. Z reguły wykorzystywano od dawna istniejące szpitale lub inne budynki 
(często poklasztorne), które po zaadaptowaniu do nowej funkcji przeznaczano na pierwsze kliniki uniwer-
syteckie [26].

Sytuacja zmieniła się wraz z nadejściem XIX w. i rewolucji przemysłowej w Europie. Były to cza-
sy olbrzymiego rozwoju we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. Za sprawą postępów w medycynie 
i z zakresu higieny kształtowały się nowe koncepcje dotyczące budownictwa szpitalnego. Zarządzające ist-
niejącymi zakładami leczniczymi władze miejskie, wydziały lekarskie oraz zaangażowani w ich tworzenie 
lekarze i architekci poddali krytyce dotychczasowe sposoby budowania szpitali i klinik uniwersyteckich 
[4]. W starych, przepełnionych i nieprzystosowanych do nowych wymogów budynkach panowała ogromna 
śmiertelność spowodowana wewnętrznymi zakażeniami, które często dawały początek większym epide-
miom [8, s. 142].

Gwałtowny rozwój miast przyczynił się do powstania niespotykanych dotychczas i pozbawionych 
elementarnych urządzeń higienicznych olbrzymich skupisk ludności. Pogorszeniu uległy warunki życia 
ich licznych mieszkańców. Rozprzestrzenianie się przemysłu potęgowało dewastację środowiska natural-
nego, Zwiększyło się zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody. Pogorszyła się sytuacja zdrowotna wśród 
ludności aglomeracji miejskich. Powstały warunki sprzyjające wybuchom epidemii. Zaczęto analizować 
przyczyny tych zjawisk i szukać sposobów ich zwalczania. Na przełomie XVIII i XIX w. wybitni europej-
scy lekarze rozpoczęli starania o podniesienie warunków higienicznych wśród żyjącej w miastach ludno-
ści. Ciągły postęp wiedzy, a w szczególności – dokonywany w klinikach uniwersyteckich – rozwój nauk 
medycznych zaczęły sprzyjać podejmowanym przez nich próbom opanowania wielkich epidemii chorób 
zakaźnych [18, s. 203–204; 21, s. 223–224].

Jeszcze w latach 1760–1790 znakomici lekarze: Anglik John Howard i Francuz Jacques Tenon wy-
kazali ścisłą zależność pomiędzy poziomem umieralności a higieniczno-sanitarnymi warunkami przebywa-
nia chorych w istniejących zakładach leczniczych [9, s. 8081, 13, s. 225]. Zaczęli sprzeciwiać się idei szpi-
tala zintegrowanego, czyli wspólnego dla wszystkich chorych, łącznie z chorymi zakaźnie. Proponowali 
zakładanie specjalistycznych szpitali i klinik. Podkreślali pozytywne znaczenie przewietrzania sal szpital-
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nych i zaletę przejrzystych układów funkcjonalnych. Krytykowali dotychczas stosowane układy w kształ-
cie czworokąta lub krzyża, a jako najlepszy proponowali tzw. układ pawilonowy zarówno dla ogólnego 
szpitala miejskiego, jak i dla kliniki uniwersyteckiej [9, 13]. Do podobnych wniosków dochodzili rów-
nież inni ówcześni lekarze, zwłaszcza angielscy (Pringl, Broksleby, Monro). Zanotowali oni lepsze wyniki 
leczenia i dużo mniejszą śmiertelność chorych żołnierzy, pielęgnowanych w wolno stojących barakach, 
a nawet namiotach, niż w starych budynkach szpitalnych [11; 25, s. 223]. Doświadczenia osiągnięte w lecz-
nictwie wojskowym oraz w dziedzinie epidemiologii w znaczny sposób wpłynęły na charakter wszystkich 
powstających w tym czasie szpitali. Decentralizację zabudowy najwcześniej zastosowano w Anglii, gdzie 
powstały pierwsze w Europie szpitale w systemie pawilonowym. Prototypem takiego układu był Szpital 
Św. Bartłomieja w Londynie, zbudowany w 1730 r. Składał się z 4 pawilonów o długości 46 m, otaczają-
cych kwadratowy plac o otwartych narożnikach. Czteropiętrowe budynki dysponowały niedużymi sala-
mi chorych (10–14 łóżek) o stosunkowo dobrych warunkach higieniczno-sanitarnych [24, s. 79–82; 25, 
s. 224]. Wraz z kolejnymi osiągnięciami naukowymi nawiązywała się coraz większa łączność pomiędzy 
medycyną, a odkryciami z innych dziedzin nauki, np. chemii, fizyki czy biologii, co sprzyjało rozwojowi 
studiów nad ulepszeniem systemów budowy szpitali. Wielkim osiągnięciem było odkrycie w latach 1865–
1875 bakterii jako źródła chorób zakaźnych (Pasteur, Virchow, Koch, Lister, Semmelweis) [9, s. 84–84; 18, 
s. 203–208, 243–265; 14, s. 10]. 

Projektowanie rozproszonych układów pawilonowych przeważało wśród architektów niemieckich, 
gdzie polepszenie funkcjonowania zakładów leczniczych uzyskiwano również poprzez budowę małych 
szpitali i klinik, z salami dla nie więcej niż 12 chorych. Wielu lekarzy stało się w tym czasie zwolenni-
kami jak najdalej posuniętego lecznictwa otwartego, które zmniejszało obłożenie sal w szpitalach i klini-
kach. Jednym z przykładów takich rozwiązań był opublikowany później w niemieckich wzornikach szpital 
ogólny w Hamburgu z 1823 r., którego projekt został nawet opublikowany w popularnych niemieckich 
wzornikach [3, s. 5–299; 4, s. 5–285; 6, s. 7–157; 10; 11, s. 4–63; 24; 25]. Pierwszeństwo w wyznaczaniu 
kierunków rozwoju szpitalnej architektury wiódł jednak w tym czasie jeden z najważniejszych ośrodków 
nauk medycznych i kształcenia lekarzy, którym był Wydział Medyczny berlińskiego Uniwersytetu i zwią-
zane z nim szpitale kliniczne.

2. Zespół Klinik Uniwersyteckich – Die Charité – Universitätsmedizin Berlin

Podobne układy przestrzenno-funkcjonalne spotykamy również w zespole Klinik Uniwersyteckich 
– Die Charité – w Berlinie. Jest to wyższa szkoła medyczna Wolnego Uniwersytetu Berlina i Uniwersytetu 
Humboldtów i jeden z największych zespołów klinik w Europie. Obecnie składają się na nią cztery kam-
pusy z ponad stu klinikami i instytutami zgrupowanymi w ponad siedemnastu centrach medycznych. Jest 
instytucją współpracującą z m.in. 480 naukowymi ośrodkami i firmami medycznymi w Berlinie – Bran-
denburgii, w efekcie czego powstało tam wiele innowacyjnych produktów biotechnologicznych, takich jak 
jedno z pierwszych europejskich sztucznych serc, bioelektryczne protezy czy najnowocześniejsze implanty 
ortopedyczne [3; 5; 6; 12]. 

W 2011 roku w klinice uczyło się 7500 studentów, leczono w niej 593 000 pacjentów ambulatoryj-
nych i 139 000 stacjonarnych. Klinika dysponuje liczbą 3500 łóżek. Szpital zatrudnia 13 000 pracowników 
i mieści się w czterech osobnych zespołach: Charité Campus Mitte (CCM), (1846–1917), Charité Platz 1, 
Berlin-Mitte; Campus Virchow Klinikum (CVK), (1898–1906), Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding; 
Campus Berlin Buch (CBB), (1900–1920), Lindenberger Weg 80, Berlin-Buch; Campus Benjamin Fran-
klin (CBF), (1959–1969), Hindenburgdamm 30, Berlin-Steglitz [3; 5; 6; 12].

Ośrodki w Mitte, Wedding, Steglitz i Buch są niezależnymi ośrodkami medycznymi zapewniają-
cymi każdemu pacjentowi pełen zakres zabiegów leczniczych, jakie tylko nowoczesna medycyna oferuje. 



190

Istnieją tam też specjalne ośrodki badawcze i lecznicze, jak Niemiecki Ośrodek Kardiologii w Berlinie 
(Deutsches Herzzentrum Berlin, DHZB) w Campus Virchow Klinikum, Ośrodek Medycyny Kosmicz-
nej w Campus Benjamin Franklin, Niemiecki Ośrodek Badawczy Reumatologii w Campus Charité Mitte 
czy Ośrodek Kardiologii Molekularnej i Klinicznej w Campus Berlin Buch. DHZB prowadzi największy 
w Niemczech program przeszczepu serca, trzeci na świecie po londyńskim i paryskim [3; 5; 6; 12].

2.1. Charité Campus Mitte (CCM), (1846-1917), Charité Platz 1, Berlin-Mitte (Ilustracje 1, 2)

Pierwszy budynek przyszłej kliniki powstał już w 1710 r. w Berlinie, w dzielnicy Mitte na wypadek 
epidemii dżumy. Początkowo był szpitalem dla ubogich. Z czasem został rozbudowany i dzięki staraniom 
ówczesnego lekarza miejskiego Christiana Habermaassa 1 stycznia 1727 r. przemianowany na Lazareth 
und Hospital vor dem Spandower Thor (Lazaret i Szpital poza Bramą Spandauer). Po kilkunastu dniach 
Fryderyk Wilhelm I Pruski nadał instytucji nową nazwę – Charité, oznaczającą miłosierdzie [3; 5; 6; 12].

W ostatnich piętnastu latach XVIII w., wraz ze wzrostem liczby miejskiej ludności, następuje dalsza 
rozbudowa szpitala. W 1800 roku zostaje otworzony, zbudowany w stylu późnego baroku, nowy budynek 
szpital nazwany z czasem Alte Charité. W październiku 1810 r. utworzono Wydział Medyczny Berlińskie-
go Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma (dzisiejszego Uniwersytetu Humboldta), który działał w ramach po-
wstałego wcześniej w Mitte zespołu szpitalnego. W 1818 roku przy Ziegelstraße powstaje, przystosowana 
tylko do potrzeb Wydziału Medycznego, nowa klinika uniwersytecka. W 1828 roku następuje rozdzielenie 
Kliniki Lekarskiej od Kliniki Chirurgicznej i przeniesienie tej pierwszej z powrotem do Charité. 

W 1865 roku powstaje kolejny nowy budynek szpitalny, nazwany Neuen Charité. Potrzeby wydzia-
łu nadal rosną i po licznych inspekcjach terenowych w latach 1894–1896 władze uniwersyteckie podjęły 
decyzję o renowacji historycznych i budowie kolejnych pawilonów klinicznych z charakterystycznej tzw. 
czerwonej gotyckiej cegły. Projekty klinik przygotowali znani niemieccy architekci: Georg Diestel oraz 
Georg Thur. Zespół został wzniesiony w dzielnicy Mitte w latach 1896–1917 na 133 000 m2 gruntów nale-
żących do Charité. Składały się na niego m.in. Klinika Chirurgiczna, I oraz II Klinika Chorób Wewnętrz-
nych, Klinika Pediatryczna, Klinika Ginekologiczna i Dermatologiczna, Klinika Neurologiczna połączona 
z Kliniką Psychiatryczną, a także Klinika Laryngologiczna, tworząc dzisiejszy, nadal działający zespół 
Charité Campus Mitte [3; 5; 6; 12].

2.2. Campus Virchow Klinikum (CVK), (1898–1906), Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding  
(Ilustracje 3, 4)

W latach 1898–1906 z inicjatywy Rudolfa Virchowa został zbudowany czwarty Szpital Miejski w dzi-
siejszej dzielnicy Wedding. Był jednym z ostatnich zakładów opieki zdrowotnej utrzymanych w tzw. stylu pa-
wilonowym. Koszty budowy wyniosły 19,1 mln niemieckich marek. Działający do dzisiaj Campus Virchow 
Klinikum zajmuje powierzchnię 270 000 m2, na której znajduje się 57 pojedynczych budynków oferujących 
2000 łóżek, i gdzie zatrudnionych jest 700 pracowników: lekarzy, pielęgniarek i służb serwisowych.

Na teren zespołu wchodziło się przez główny trzypiętrowy budynek administracyjny, na osi którego 
biegła na zachód długa na ok. 500 m kasztanowa aleja, która wraz otaczającymi ją trawnikami, kwietnikami 
i fontannami tworzyła przyjazne dla pacjentów parkowe otoczenie. Po jednej stronie położone były pawi-
lony Kliniki Chirurgicznej, a po przeciwległej –Kliniki Chorób Wewnętrznych. 

Po II wojnie światowej wraz z odbudową i przebudową całego zespołu w dużej mierze zniknęła jego 
wcześniejsza struktura pawilonowa. Od 1987 roku zespół klinik nosił nazwę Szpitala Uniwersyteckiego 
Rudolfa Virchowa i działał przy Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, a w 1995 r. połączył się administra-
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cyjnie z Uniwersytetem Humboldta. W 1997 roku połączone zostały istniejące berlińskie szpitale kliniczne: 
Rudolf Virchow Klinikum i Charité Klinikum i włączone do zespołu klinik Die Charité Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. W 2003 roku do zespołu dołączony został również Szpital 
Uniwersytecki Benjamina Franklina, który wraz z pozostałymi ośrodkami utworzył największy europejski 
szpital uniwersytecki. W 2010 roku Die Charité obchodził 300-lecie swojego powstania [12, s. 4–63].

2.3. Klinika Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej, Dr-Hermann Straße, Beelitz-Heilstatten  
(Ilustracje 9, 10)

Klinika w Beelitz-Heilstatten przy Dr-Hermann Straße mieści się obecnie w budynku dawnego szpi-
tala dla chorych na gruźlicę. Autorem projektu z 1898 r. był niemiecki architekt Heino Schmieden. 

Budynek należał do jednego z największych kompleksów szpitalno-uzdrowiskowych m.in. dla 
chorych na gruźlicę, który powstał w rejonie Berlina w latach 1898–1930 z inicjatywy Krajowego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W początkach swego istnienia był to zespół 60 budynków usy-
tuowanych na terenie o łącznej powierzchni około 200 ha. Pierwszy etap budowy trwał od roku 1898 
do1902 pod nadzorem architekta Heino Schmiedena i Juliusza Boethkego. W drugiej fazie, w latach 
1908–1910, nastąpiła rozbudowa zespołu wg planów architekta Fritza Schulza, skutkiem czego liczba 
łóżek wzrosła z 600 do 1200. Schultz był również odpowiedzialny za trzecią fazę rozbudowy w latach 
1926–1930 [2, s. 48].

W czasie II wojny światowej obiekt przeznaczony był dla żołnierzy niemieckich. Po wojnie do 1994 r. 
nadal pełnił rolę szpitala wojskowego. Od 1996 r. kilka budynków należących do historycznego zespołu 
Beelitzt-Heilstätten zostało przywrócone do pierwotnego stanu z XIX w. i zaadoptowane do nowej, ale 
nadal szpitalnej funkcji. Nowoczesna klinika otworzyła swoje podwoje w 2008 r. Pozostałe zabytkowe 
pawilony, należące do dawnego zespołu Szpitala dla Chorych na Gruźlicę, znajdują się jednak w stanie 
kompletnej ruiny i wymagają podjęcia intensywnych działań konserwatorskich.

2.4. Szpital Uniwersytecki, Magdeburger Straße 8, Halle-Wittenberg (Ilustracje 5, 6)

Wydział Medyczny Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberg ze swoją historią 
sięgającą ponad 300 lat jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Niemczech i Europie. Pierwszy 
Szpital Uniwersytecki w Niemczech powstał właśnie w Halle. Tu również został przyznany pierwszy tytuł 
lekarza medycyny kobiecie oraz mieści się jeden z największych na świecie zbiorów anatomicznych. Prze-
prowadzono tu też pierwsze operacje przeszczepów nerki i serca. Historyczny kompleks XIX-wiecznych 
klinik uniwersyteckich powstał w latach 1876–1884 przy Magdeburger Straße według projektu architek-
tów Ludwika von Tiedemanna i Emila Streicherta. Z początkiem lat 50. XX w. Część budynków została 
odrestaurowana i rozbudowana.

W 1974 roku przy Ernst-Grube-Straße w Kröllwitz rozpoczęła się jednak budowa nowego zespołu 
szpitala akademickiego, który sukcesywnie zaczął przejmować funkcje kolejnych przenoszonych tu klinik. 
Nowy Szpital Uniwersytecki jako instytucja publiczna dzięki szerokiej gamie specjalistycznych klinik i in-
stytutów oferuje dziś swoim pacjentom najwyższy poziom opieki medycznej. Statystycznie każdy miesz-
kaniec Halle odwiedza szpital dwa razy w roku, ale jego pacjenci pochodzą również spoza miasta. Każdego 
roku blisko 38 000 pacjentów leczonych jest na jego oddziałach wewnętrznych przez ok. 2850 pracowni-
ków oraz 210 praktykantów. Dodatkowo 400 000 pacjentów leczonych jest ambulatoryjnie. W dawnym 
zespole klinik przy Magdeburger Straße część pawilonów szpitalnych utrzymała jednak swoją funkcję do 
dzisiaj i nadal służy ochronie zdrowia i kształceniu przyszłych lekarzy.
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2.5. Szpital Uniwersytecki (Alte Kliniken), Schwalbacher Straße 72–78, Wiesbaden (Ilustracje 7, 8)

Historyczny zespół klinik uniwersyteckich (tzw. Alte Kliniken) przy Schwalbacher Straße w Wies-
baden zaprojektowany został w 1876 r. przez Martina Gropiusa i Heino Schmiedena. Pawilony szpitalne 
powstały w latach 1876–1878 na miejscu dawnego rzymskiego fortu. Wolnostojące budynki zbudowane 
zostały z często stosowanej w niemieckim szpitalnictwie czerwonej cegły i połączone były podziemnymi, 
sklepionymi kolebkowo korytarzami. W obrębie poszczególnych pawilonów zastosowano ścisłą separa-
cję pacjentów z różnymi schorzeniami, która miała sprzyjać ograniczeniu wewnątrz szpitalnych infekcji. 
Dbano również o dobre przewietrzanie sal szpitalnych, dzięki usytuowanym przeciwlegle rzędom okien. 
Znaczenie zespołu klinik kierowanych przez wybitnych lekarzy z czasem wzrastało coraz bardziej wraz 
z liczbą hospitalizowanych, która przed I wojną światową wyniosła już 622 [22].

Obie wojny utrudniły dalszy rozwój szpitala. Pierwsza przyniosła spadek znaczenia całego miasta 
Wiesbaden jako jednego z najpopularniejszych w Europie ośrodków sanatoryjnych, druga spowodowała 
natomiast liczne zniszczenia w strukturze samych budynków szpitalnych. W ciągu ok. 10 lat po wojnie 
udało się skutecznie usunąć jej konsekwencje i dostosować część zachowanych klinik do wymogów no-
woczesnego szpitala. Na przełomie lat 60. i 70. zapadła jednak decyzja o budowie nowego zespołu klinik 
uniwersyteckich. Przeniesienie szpitala do nowego obiektu przy Freudenberg nastąpiło po sześciu latach 
budowy w 1982 r. Wraz z rozwojem nowych klinik w historycznym zespole powoli wygasały funkcje szpi-
talne. W latach 2008–2010 za około 2,4 mln euro zabytkowe budynki szpitalne zostały starannie odnowio-
ne, a ich funkcja zmieniona i zmodernizowana. Renowacje elewacji nadal są sukcesywnie wykonywane. 
Zespół budynków klinicznych w Wiesbaden mieści obecnie nowe przestrzenie biurowe oraz przedszkole. 
Przeprowadzono rewitalizację historycznego ogrodu, który został zaadaptowany na przestrzeń zieloną słu-
żącą nowym użytkownikom zabytkowego zespołu poszpitalnego [22].

3. Szpitalnictwo we Francji

We Francji spotykamy się z nieco inną sytuacją XIX-wiecznego szpitalnictwa. Obrazowały ją wyniki 
blisko stuletniej dyskusji toczącej się wokół problemu odbudowy jednego z najstarszych francuskich szpitali, 
spalonego w 1772 r. tzw. Hôtel Dieu w Paryżu. Wydano liczne, bogato ilustrowane opracowania proponowa-
nych rozwiązań architektonicznych [4; 24, s. 79–82]. Jednym z ciekawszych pomysłów był projekt teoretyczny 
przygotowany w 1773 r. według wskazówek lekarza Le Roya przez paryskiego architekta Viela, który w 1777 
r. został przedłożony Paryskiej Akademii Nauk. Była to kompozycja osiowa składająca się z dwóch rzędów 
symetrycznie ustawionych 11 pawilonów o długości 175 m – dla chorych niezakaźnych. Na końcu każdego 
z tych rzędów usytuowanych było jeszcze po 8 pawilonów przeznaczonych dla chorych zakaźnie i zgrupowa-
nych wokół 2 kwadratowych dziedzińców. Całość przewidziano na przyjęcie aż 3000 pacjentów. Ciekawym 
pomysłem architekta była propozycja podniesienia poziomu podłogi w salach szpitalnych 5 m powyżej poziomu 
gruntu, co miało umożliwić cyrkulację powietrza poprzez specjalnie w tym celu zaprojektowane otwory w pod-
łodze i suficie tych pomieszczeń [4; 11; 25, s. 224–225]. Paryska Akademia Nauk odrzuciła jednak wszystkie 
przedstawione jej projekty wielkich szpitali i wysunęła własną propozycję podziału Hôtel Dieu na 4 mniejsze 
zakłady lecznicze (po 1200 łóżek każdy) usytuowane na peryferiach miasta, przy głównych podmiejskich wę-
złach komunikacyjnych [4, 11, 25]. Każdy z nich miał składać się z 14 wolno stojących pawilonów, ustawionych 
szeregowo. Projekt był jedną z pierwszych prób zastosowania planowej organizacji przy tworzeniu zespołów 
leczniczych wkomponowanych w organizm miejski. Stanowił też kontynuację idei zawartych w nowatorskich 
pomysłach Ziela, Le Roya i Tenona, które wywarły znaczący wpływ na architekturę szpitali i klinik w XIX w.3

3 Wśród XVIII-wiecznych zakładów leczniczych nadal najbardziej popularne były szpitale zabudowane wokół placu 
lub w podkowę, jak np. szpital ogólny w Hamburgu z 1823 r. [11; 25].
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W historii XIX-wiecznego budownictwa szpitalnego można rozróżnić co najmniej dwa przeplatają-
ce się ze sobą nurty. Z jednej strony stosowane były rozwiązania, które oddalały się od zalecanych projek-
tów wzorcowych, co zwykle spowodowane było problemami finansowymi ich twórców. Z drugiej strony 
mieliśmy do czynienia ze stosowaniem wszelkich obowiązujących w tym czasie norm projektowych, łącz-
nie z bezkrytycznym powielaniem nie zawsze sprawdzonych wzorców.

W 1872 roku francuski architekt Casimir Tollet zaprojektował przykładową salę chorych ze styli-
zowanym na gotyckie sklepieniem, które miało sprzyjać dobrej cyrkulacji powietrza w jego wnętrzu, a co 
za tym idzie – szybszemu jego przewietrzaniu. Na światowej wystawie w 1878 r. projekt Tolleta znalazł 
poparcie kilku wiedeńskich i angielskich lekarzy, którzy rozpropagowali go wśród kolegów. Doprowadziło 
to do wybudowania 12 szpitali we Francji: np.: Hôpital Bichat w Paryżu, szpitale miejskie w Saint-Denis, 
Le Havre Epernay, Bourges, Le Mans, Montpellier; we Włoszech – w Broni na południe od Padwy (1893); 
w Hiszpanii – w Madrycie (1894) [19, s. 229, 231]. Obok publikacji Casimira Tolleta zatytułowanej Les 
Hôpitaux modernes au XIX siécle z 1894 r. powstało w tym czasie kompleksowe opracowanie światowe-
go szpitalnictwa napisane przez angielskiego autora Henry’ego Burdette’a Hospitals and Asylums of the 
World. Obie pozycje były wyrazem ówczesnych poglądów na racjonalne planowanie i budowę szpitali 
i klinik uniwersyteckich. Największą wagę przywiązywano do stosowania systemu pawilonowego – a więc 
do rezygnacji ze „wspólnego dachu” dla wszystkich oddziałów szpitala, ważny był również rozdział po-
szczególnych części budynku zgodnie z zasadami aseptyki i higieny ogólnej. Zwracano uwagę na koniecz-
ność dopływu świeżego powietrza, prawidłowego doświetlenia sal chorych i pomieszczeń zabiegowych. 
Zaczęto się również zastanawiać nad rolą korytarzy i pozostałej komunikacji wewnętrznej w przenoszeniu 
zakażeń wewnątrzszpitalnych [21].

3.1. Hôtel-Dieu, 1 Parvis Notre-Dame – Pl. Jean-Paul II, Paryż (Ilustracje 13, 14)

Hôtel-Dieu, położony na lewym brzegu Sekwany w sąsiedztwie katedry Notre-Dame, to je-
den z najstarszych paryskich szpitali. Jego początki sięgają jeszcze VII w. Został założony w 651 r. 
przez biskupa Paryża św. Landry’ego i składał się z dwóch budynków znajdujących się po obu 
stronach Sekwany, połączonych ze sobą mostem Pokoju (Pont au Double). Mimo iż był wielo-
krotnie niszczony przez pożary, zachował swą funkcję do dzisiaj, chociaż budynek, w którym się 
obecnie mieści, pochodzi już z 1877 r. [1; 7; 16]. Z czasem wraz z rozwojem medycyny Hôtel-
-Dieu nie był w stanie poradzić sobie dłużej z rosnącymi potrzebami miasta. To właśnie z tego 
powodu zaczęły się pojawiać nowe, teraz już wyspecjalizowane paryskie szpitale. Przykładowo 
Hôpital Saint-Louis stał się dużym ośrodkiem do badania i leczenia chorób skórnych, a Hôpital 
Pitié-Salpêtrière stał się z czasem ośrodkiem badań i leczenia ośrodkowego układu nerwowego 
i geriatrii. Stopniowo każdy z nich otworzył własne centrum pediatryczne [1; 7; 16].

Funkcjonujący współcześnie Hôtel-Dieu związany jest na stałe z paryskim Wydziałem 
Medycznym, pełniąc równocześnie funkcje miejskiego Centrum Ratunkowego (Faculté de Mé-
decine Paris-Descartes). Od pięćdziesięciu lat mieści się tu także Oddział Kliniki Endokrynologii, 
który specjalizuje się w leczeniu i profilaktyce powikłań związanych z cukrzycą.
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3.2. Zespół Szpitalny Pitié-Salpêtrière, Boulevard de l’Hôpital, Paryż (Ilustracje 15, 16)

Salpêtrière w Paryżu to pierwotnie fabryka prochu (stąd nazwa – fr. salpêtrière od łac. Sal 
petrae, czyli ‘sól kamienna, saletra’ – jeden ze składników prochu strzelniczego), z czasem została 
przekształcona w przytułek dla ubogich i chorych psychicznie. Służyła także jako więzienie dla 
przestępców i prostytutek. Niestety była także dobrze znana ze swej wielkiej populacji szczurów. 

W 1656 r. na mocy kwietniowego edyktu wydanego przez Ludwika XIV zapadła decyzja 
o zbudowaniu na miejscu fabryki nowego szpitala, którego projekt przygotował Libèral Bruant, 
twórca zespołu Les Invalides. Powstał szpital, który po rozbudowie w 1684 r., w przededniu 
Rewolucji Francuskiej, stał się największym szpitalem na świecie z liczbą 10 000 łóżek dla 
pacjentów, powiększoną jeszcze o 300 miejsc dla więźniów i prostytutek. W latach 1848–1893 
w szpitalu praktykował m.in. Jean-Martin Charcot – jeden z twórców współczesnej neurologii 
i psychiatrii, a sam szpital stał się najważniejszym ośrodkiem rozwoju tego obszaru nauk 
medycznych. Przyjeżdżali tu studenci z całej Europy, a wśród nich także młody Zygmunt Freud.

W 1911 r. do nowych budynków sąsiadujących ze szpitalem Salpêtrière przeniesiony został 
Szpital de la Pitiè, którego początki sięgają jeszcze 1612 r. W 1964 r. obie jednostki połączone 
zostały w zespół szpitalny Pitié-Salpêtrière, który jest do dzisiaj jednym z największych szpitali 
klinicznych w Europie. Stale remontowany i rozbudowywany (zwłaszcza w drugiej poł. XIX 
i na pocz. XX w.) do dnia dzisiejszego nadal służy zarówno pacjentom, jak i rozwojowi nauk 
medycznych i kształceniu nowych adeptów sztuki lekarskiej [15].

4. Szpitalnictwo w Austrii

Początki naukowej medycyny w Austrii związane są z założeniem w 1365 r. Uniwersytetu Wiedeń-
skiego, na którym Galeazzo de Sancta Sophia z Padwy oraz jego austriacki uczeń J. Aygel przeprowadzali 
pierwsze w Europie, przełomowe sekcje zwłok ludzkich [20]. Wydział Medyczny od początku istnienia 
wiedeńskiej uczelni był w kwestiach lecznictwa bardzo znaną instytucją. Międzynarodowe znaczenie me-
dycyna wiedeńska zyskała zwłaszcza za panowania Marii Teresy. Cesarzowa w 1745 r. wezwała do Wied-
nia Gerarda van Swietena, który przeniósł do Austrii model holenderski4 i dokonał szeroko zakrojonej re-
formy kształcenia lekarskiego, tworząc tzw. starszą szkołę wiedeńską. Van Svieten zaproponował rozdział 
kształcenia medycznego na dwa typy szkół. Szkoły medyko-chirurgiczne kształciły w systemie 3-letnim, 
przeznaczone były dla lekarzy niższego rzędu i dawały uprawnienia cyrulickie oraz położnicze. Z kolei wy-
działy lekarskie uniwersytetów służyły kształceniu pełnoprawnych lekarzy [23, s. 1–198]. Rozpoczęła się 
nowa epoka dla ustawodawstwa sanitarnego i dla nauk medycznych w austriackich krajach dziedzicznych. 
Anton von Störck, następca van Swietena jako pierwszy lekarz urzędowy w mieście, tzw. protomedikus, 
uchodzi za pioniera farmakologii eksperymentalnej. Specjaliści tacy jak Anton de Haen, Maximilian Stoll, 
Lorenz Gasser czy Leopold Auenbrugger nauczali i prowadzili prace badawcze w cesarskim mieście.

4 W rozwoju medycyny na pierwsze miejsce wysunęła się szkoła holenderska i jej twórca Herman Boerhaave z Uni-
wersytetu w Lejdzie.
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4.1. Szpital Powszechny (Allgemeines Krankenhause), Spitalgasse, Wiedeń (Ilustracje 11, 12)

W 1784 roku za panowania cesarza Józefa II otwarto w Wiedniu Szpital Powszechny, który odtąd stał 
się głównym ośrodkiem praktycznego nauczania medycyny wiedeńskiej [23]. Powstał zaledwie w trzy lata 
i mieścił 2000 łóżek, a obsługiwany był zaledwie przez ok. 20 lekarzy i 140 pracowników personelu medycz-
nego. Z końcem XIX w. budynki wymagały już znacznej renowacji i adaptacji do potrzeb szybko rozwijającej 
się medycyny. Władze uniwersyteckie zdecydowały się na budowę nowego Szpital Klinicznego. Kamień 
węgielny pod nową inwestycję położony został w obecności cesarza Franciszka Józefa 21 czerwca 1904 r. 
Ukończenie projektu nowego szpitala, który miał składać się z 20 pawilonów, przerwała najpierw pierwsza, 
a potem również druga wojna światowa. Do dnia dzisiejszego w większości obiektów należących do starego 
szpitala ich pierwotna funkcja nie została utrzymana, ale nadal służą one potrzebom uniwersyteckim [23].

4. Podsumowanie

Dziewiętnastowieczne europejskie szpitale były odbiciem występujących w lecznictwie tendencji rozwo-
jowych, ale równocześnie były też zdeterminowane panującą w ich macierzystych krajach sytuacją społeczno-
-polityczną. Ich architektura, stojąc na pograniczu dyscyplin artystycznych i technicznych, podążała za postępem 
zarówno w dziedzinie medycyny, jak i ówczesnych technologii budowlanych [10, s. 163]. Tworzący ją architekci 
poszukiwali najlepszej formy, która harmonizowałaby z coraz bardziej skomplikowaną funkcją szpitalnego wnę-
trza. Wielu z nich w pracy projektowej korzystało z pomocy i doświadczenia swych krajowych i zagranicznych 
kolegów. Bezpośrednio – poprzez współpracę, edukację i dalekie podróże oraz pośrednio – poprzez studiowanie 
bardzo licznych w XIX w. publikacji popularnych i naukowych. Poglądy na racjonalne planowanie i budowę 
XIX-wiecznych szpitali i klinik kształtowane były również przez obowiązujące w tym czasie różne ustawy i de-
krety prawne, które regulowały funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej.

Dzięki wysiłkom ówczesnych władz akademickich, a zwłaszcza grona profesorskiego i praktyku-
jących lekarzy zaczął się dynamiczny rozwój medycyny, a ich współpraca ze środowiskiem architektów 
skutkowała powstaniem licznych zespołów szpitalnych w całej Europie, w tym tak. monumentalnych jak 
Die Charité w Berlin-Mitte, Hôtel-Dieu w Paryżu czy Allgemeines Krankenhause w Wiedniu.

Do dzisiaj przetrwała większość XIX-wiecznych zabytkowych budynków szpitalnych. Często nadal 
mogą wykazać się jasną kompozycją układu przestrzennego oraz pięknymi formami detalu architektonicznego. 
Objęte ochroną konserwatorską, tworzą jedne z bardziej interesujących, zespołów architektoniczno-urbanistycz-
nych, nadających tożsamość miejscom ich powstania i utrwalających ich szpitalny charakter. Rozwój medycyny 
powoduje jednak ewoluowanie poglądów na metody leczenia, a w konsekwencji przeobrażeniu ulegają rów-
nież programy funkcjonalno-przestrzenne szpitali. Ich architektura zmienia się, ponieważ stale musi wypełniać 
określone funkcje, stosować się do nowych zasad i praw panujących w medycynie. Obecnie wiele europejskich 
historycznych szpitali ma w związku z tym duże trudności, jeśli chodzi o ich prawidłowe, bezkolizyjne dzia-
łanie. Część z nich zmienia sposób funkcjonowania, adaptując wnętrza do potrzeb jej nowych użytkowników. 
Większość kontynuuje jednak swoją historyczną misję, zmagając się z rosnącymi problemami medycznymi, 
technicznymi i technologicznymi. Dlatego tak ważne jest dalsze prowadzenie badań, które dokładnie określą 
zasoby wartości chronionych, z jakimi mamy do czynienia oraz prawidłowo wskażą konkretne problemy kon-
serwatorskie, które z kolei wiązać się będą z koniecznością przeprowadzenia licznych renowacji i adaptacji 
historycznych budynków do wymogów stawianych współczesnym szpitalom – miejscom, gdzie sztuka lekarska 
i sztuka architektury służyć powinny dobru najwyższemu – ochronie zdrowia i życia pacjentów.
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Ill. 1. View on the entrance to Charité Campus Mitte (CCM) complex in Berlin 
and its administration building, 1846–1917, Charité Platz 1, Berlin-Mitte (photo 
by author)
Il. 1. Widok na wejście do zespołu Charité Campus Mitte (CCM) w Berlinie i jego 
budynek administracyjny, 1846–1917, Charité Platz 1, Berlin-Mitte (fot. autorka)

Ill. 2. View from the hospital garden onto a part of the Charité Campus Mitte 
(CCM) complex in Berlin, fragment of front and side elevation of the Surgery 
Clinic, 1846–1917, Charité Platz 1, Berlin-Mitte (photo by author)
Il. 2. Widok od strony ogrodu szpitalnego na część zespołu Charité Campus Mitte 
(CCM) w Berlinie, fragment elewacji frontowej i bocznej Kliniki Chirurgicznej, 
1846–1917, Charité Platz 1, Berlin-Mitte (fot. autorka)

Ill. 3. Main entrance to Campus Virchow Klinikum (CVK) complex in Berlin, 
1898–1906, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding (photo by author)
Il. 3. Wejście główne do zespołu Campus Virchow Klinikum (CVK) w Berlinie, 
1898-1906, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding (fot. autorka)

Ill. 4. Elevation of the building that today houses the German Centre of Heart 
Disease (Deutsche Herzzentrum Berlin) in the Campus Virchow Klinikum (CVK) 
complex in Berlin, 1898–1906, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding (photo by 
author)
Il. 4. Elewacja budynku mieszczącego dzisiaj Niemieckie Centrum Chorób Serca 
(Deutsche Herzzentrum Berlin) w zespole Campus Virchow Klinikum (CVK) 
w Berlinie, 1898-1906, Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding (fot. autorka)



Ill. 5. Front elevation of the Orthopedics Clinic in the university clinic complex of the Medical Department at Martin 
Luther University in Halle, 1876–1884, Magdeburger Straße 8, Halle-Wittenberg (photo by author)
Il. 5. Elewacja frontowa Kliniki Ortopedycznej w zespole klinik uniwersyteckich Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Marcina Lutra w Halle, 1876–1884, Magdeburger Straße 8, Halle-Wittenberg (fot. autorka)

Ill. 6. Entrance portal to the Ortopedics Clinic Portal in the university clinic complex of the Medical Department at 
Martin Luther University in Halle, 1876–1884, Magdeburger Straße 8, Halle-Wittenberg (photo by author)
Il.a 6. Portal wejściowy Kliniki Ortopedycznej w zespole klinik uniwersyteckich Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Marcina Lutra w Halle, 1876–1884, Magdeburger Straße 8, Halle-Wittenberg (fot. autorka)

Ill. 7. Front elevation of one of pavilions in the old complex of university clinics (Alte Kliniken) in Wiesbaden, 1876-
1878, currently an office building, Schwalbacher Straße 72–78, Wiesbaden (photo by author)
Il. 7. Elewacja frontowa jednego z pawilonów dawnego zespołu klinik uniwersyteckich (Alte Kliniken) w Wiesbaden, 
1876-1878, obecnie budynku biurowego, Schwalbacher Straße 72–78, Wiesbaden (fot. autorka)

Ill. 8. Entrance portal, back elevation of one of pavilions of the old university clinics complex  (Alte Kliniken) in 
Wiesbaden, 1876-1878, currently an office building, Schwalbacher Straße 72–78, Wiesbaden (photo by author)
Il. 8. Portal wejściowy, elewacja tylna jednego z pawilonów dawnego zespołu klinik uniwersyteckich (Alte Kliniken) 
w Wiesbaden, 1876-1878, obecnie budynku biurowego, Schwalbacher Straße 72–78, Wiesbaden (fot. autorka)





Ill. 9. Back elevation (seen from the garden) of one of pavilions of the old Tuberculosis Hospital, currently Neurology 
and Neurological Rehabilitation Clinic, 1898–1930, Dr-Hermann Straße, Beelitz-Heilstatten (photo by author)
Il. 9. Elewacja tylna, od strony ogrodu, jednego z pawilonów dawnego Szpitala dla Chorych na Gruźlicę, obecnie 
Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej, 1898–1930, Dr-Hermann Straße, Beelitz-Heilstatten (fot. autorka)

Ill. 10. Entrance to one of unused pavilions of the old Tuberculosis Hospital, 1898–1930, Dr-Hermann Straße, Beelitz-
Heilstatten (photo by author)
Il. 10. Wejście do jednego z nieużytkowanych pawilonów dawnego Szpitala dla Chorych na Gruźlicę, 1898–1930,  
Dr-Hermann Straße, Beelitz-Heilstatten (fot. autorka)

Ill. 11. Side elevation (seen from the inner courtyard) one of the pavilions of the old General Hospital (Allgemeines 
Krankenhause) in Vienna, currently housing Dentistry Clinic (photo by author)
Il. 11. Elewacja boczna, od strony wewnętrznego dziedzińca, jednego z pawilonów dawnego Szpitala Powszechnego 
(Allgemeines Krankenhause) we Wiedniu, obecnie siedziby Kliniki Stomatologicznej (fot. autorka)

Ill. 12. Interior of one of developed pavilions in the complex of the old General Hospital (Allgemeines Krankenhause) 
we Wiedniu, currently housing Dentistry Clinic (photo by author)
Il. 12. Wnętrze jednego z rozbudowanych pawilonów w zespole dawnego Szpitala Powszechnego (Allgemeines 
Krankenhause) we Wiedniu, obecnie siedziby Kliniki Stomtologicznej (fot. autorka)





Ill. 13. Side elevation of hospital pavilions in Hôtel Dieu in Paris, 1877, 1 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, Paris 
(photo by author)
Il. 13. Elewacje boczne pawilonów szpitala Hôtel Dieu w Paryżu, 1877, 1 Parvis Notre-Dame – Pl. Jean-Paul II, Paryż 
(fot. autorka)

Ill. 14. Detail of the entrance portal in the front elevation of Hôtel Dieu hospital in Paris, 1877, 1 Parvis Notre-Dame 
– Pl. Jean-Paul II, Paris (photo by author)
Il. 14. Detal portalu wejściowego w elewacji frontowej szpitala Hôtel Dieu w Paryżu, 1877, 1 Parvis Notre-Dame – Pl. 
Jean-Paul II, Paryż (fot. autorka)

Ill. 15. View on one of the oldest buildings of the current Pitiè-Salpêtrière hospital in Paris, fragment of elevation from 
the inner courtyard, 1656–1684, Bolevard de l’Hopital, Paris (photo by author)
Il. 15. Widok na jeden z najstarszych budynków dzisiejszego szpitala Pitiè-Salpêtrière w Paryżu, fragment elewacji od 
strony wewnętrznego dziedzińca, 1656–1684, Bolevard de l’Hopital, Paryż (fot. autorka)

Ill. 16. View on one of the newest pavilions of the current Pitiè-Salpêtrière hospital in Paris, built at the turn of the 19th 
and 20th centuries, 1911, Bolevard de l’Hopital, Paris (photo by author)
Il. 16. Widok na jeden z nowszych pawilonów dzisiejszego szpitala Pitiè-Salpêtrière w Paryżu, pochodzących 
z przełomu XIX i pocz. XX w., fragment elewacji bocznej, 1911, Bolevard de l’Hopital, Paryż (fot. autorka)
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