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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.

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 2015 roku w okresie re-
alizacji programu planujemy wydanie kolejnych dwóch tonów – VI i VII – serii wybranych 
artykułów naukowych.

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  



MARCIN BARAŃSKI*

EFFECTS OF GOOD GOVERNMENT

SKUTKI DOBRYCH RZĄDÓW,  
REFLEKSJE O SIENEŃSKIM FRESKU  

AMBROGIA LORENZETTIEGO

A b s t r a c t

The following article describes Ambrogio Lorenzetti’s fresco, Effects of Good Government, 
introduces the artist and the period when he worked. The author also describes his own artistic 
experiences in relation to the fresco. 

Keywords: Ambrogio Lorenzetti, history of art, painting

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

W artykule omówiono fresk Ambrogia Lorenzettiego Skutki dobrych rządów oraz opisano hi-
storię średniowiecznej Sieny do okresu wielkiej dżumy. Nakreślono sylwetkę artysty na tle 
epoki, jego wpływ na rozwój europejskiego malarstwa oraz jego najważniejsze dzieła. Szcze-
gółowo zanalizowano fresk Skutki dobrych rządów, pokazując urodę życia w średniowiecz-
nym mieście i pejzażu, opisano kluczowe fragmenty fresku. Na końcu przedstawiono własne 
doświadczenia malarskie nawiązujące do tego fresku oraz proces powstawania obrazów od 
szkiców ołówkowych do gotowych projektów w technice akwareli i gwaszu.

Słowa kluczowe: Ambrogio Lorenzetti, historia sztuki, malarstwo 

DOI: 10.4467/2353737XCT.15.008.3753
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When I was in Tuscany, surrounded by hundreds of art works, I strolled around interesting urban 
planning schemes, admired facades of buildings, studied some famous paintings and I wondered what would 
become important for me, what would I reminisce about after many years and, lastly, what would, hopefully, 
influence my own work. I had too much information, I enjoyed everything, and I thought that I would not 
visit a lot of those places again. Overload of emotions hindered cool analysis. Is Siena more beautiful than 
Florence? Florence was more beautiful, I thought, but it was in Siena that I found more inspirations for my 
work. Sienese Pinacotheca is now my favourite Italian museum, and the topic of this article is a famous 
fresco from Sienese school, Effects of Good Government, painted by Ambrogio Lorenzetti. 

While in Italy, I was looking for a painting that would have something to do with architecture, 
something that would connect my own artistic interests with the interest of the faculty – architecture. 
Something that would be a substantial, comprehensive visual answer to the question of architecture in 
painting. The topic is present in many Tuscan paintings, but often just as background, while in Effects of 
Good Government we are confronted with a visual attack of architecture, a city that dominates over the rest 
of the composition of the painting, and several dozen of painted buildings enable the viewer to study and 
judge the shapes in more detail. To cut a long story short, the composition is complex, rich in details and 
nuances, and it can be explored using different methods. 

***

It is worth starting with the description of Siena in the 14th century, when the fresco came to 
existence. At that time it was one of the most prominent city-states of the Italian Peninsula, which was 
divided into several small realms. After the victory over competing Florence in the battle of Monteaperti in 
1260 and a spell of political turbulences in 1290, Siena established the so-called Council of Nine, selected 
from successful merchants, which paved the way for a seventy-year period of prosperity and the city 
flourished in all areas – trade, banking and art. Traces of this magnificent period can be seen to this day on 
the streets of the city. It is then that were built the Sienese Duomo, Palazzo Publico or the town hall with 
the superb tower of Torre di Mangia, a strange and disturbing town square in the shape of a shell was paved 
– Iwaszkiewicz wrote that the very square was the birthplace of Botticelli’s Venus; countless palaces and 
churches filled with outstanding art works. Bankers who worked for popes were a specialty of Siena – as 
a curiosity, it is worth noting that the oldest operating bank in the world is Banca Monte dei Paschi di Siena, 
established in 1472. 

What is truly remarkable, is that it was not Florence or Rome, but Siena that built the foundations for 
the rapid development of Mediaeval, and later Renaissance painting. In that period, certain patterns, canons 
of painting were established – they derived from Byzantine iconography. The composition must have been 
appropriate, as well as a suitable placement of characters, and a readily-available set of facial expressions. 
Local painters, who founded the six hundred year long Sienese School, such as Duccio di Buoninsegna, 
Simone Martini, Lippo Memmi, and especially the most innovative Lorenzetti brothers (Ambrogio had 
an older brother Pietro, also a painter) started to paint, attributing their compositions and characters with 
individual features, e.g. while painting a certain saint, not only placed him were it pleased them, but also gave 
him props from their own times; they placed the character onto a local background, in some way establishing 
a dialogue with the contemporary viewer of the day. In those days it was revolutionary, and brought into being 
individual interpretation of a painting theme – the interpretation, aimed at the artist’s subjectivity functions 
in art until today. It was in Siena that the first secular painting of Latin civilization – the famous condottiere 
Guido Riccio da Fogliano, the vanquisher of Florence, painted between 1328 and 1330 by Simone Martini on 
the wall of Palazzo Publico, and the second secular painting exactly on the other side of the same wall is the 
subject of this article – the fresco Effects of Good Government [3, p. 85]. In the Sienese Pinacotheca there are 
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the two first landscapes of our civilization – Castello in riva al lago and Citta sul Mare – created just to be, not 
to serve as background. The paintings are indeed beautiful and worth seeing while in Siena. 

*

The very author of the Effects, Ambrogio Lorenzetti, was, according to the first historian of the 
Renaissance, an excellentissimo, famosissimo et singularissimo maestro [4, p. 6]. He was not only a painter 
with incredible technical skills, but also comprehensively educated, highly intelligent and with the manners 
of a true gentleman. A man, whose education in the field, of e.g. philosophy rendered the painting laden 
with allegories and secular symbolism, surely characteristic for the antiquity, but not necessarily mediaeval. 
He had an imagination that allowed him to put his city and his vision in a wider temporal context. 

Born in ca. 1285, Ambrogio Lorenzetti was an author of several dozen of high-class altar paintings, 
that are today spread over Tuscany, he painted many frescos in churches and cloisters in Siena, and, what 
proved for him to be the most historically significant – the abovementioned, entirely secular paintings. The 
authors of works from that period are known to us from fragmentary information, e.g. in 1324 Ambrogio 
sold a plot of land (a trace of the transaction remains in Sienese archives) [4, p. 11], there was also a note 
found in Florence that he was detained on 30th May 1321 for the non-payment for a female coat made of 
Caen wool [1, p. 145]. On the basis of such seemingly trivial facts, historians ponder whether the 1321 
was the very year that Lorenzetti had a commission in Florence, or that the artist came to Florence to 
admire Giotto’s work – he was a huge aficionado of the artist, and was greatly influenced by him in his 
youth. Historians assume that Lorenzetti died around 1348, as after that year there are no mentions of him 
in the city archives – it was the year of the great epidemic of the bubonic plague in Asia and Europe – 
between 1347 and 1353 ca. 100 million people died. It was the biggest epidemic in the history of mankind 
(I encourage to view the interactive map of the spread of the epidemic in Europe, with the enclave of 
Krakow and central Poland, which were free from the plague in [5]). 

If I were to choose his greatest work, I would point to one of the early landscapes – Citta sul mare, 
to be exact (from the Pinacotheca), where the geometry of the city, deeply intersected, blends with the most 
beautiful painting matter of the grey, pistachio-green and pink hues, spread on the walls. “In the whole Trecento 
painting there is no match for the two landscapes, and not many masters of the later periods were able to create 
similarly flawless works of pure painting… The city is empty, as though it has just emerged from the depths of 
a deluge. It is glowing as though it nearly reaches the limits of visible light, and engulfed in a gleam of amber 
and green”. These are Zbigniew Herbert’s words about the little painting on wood [2, p. 111].

***

As we return to the main topic, a few facts about the fresco Effects of Good Government. It is one 
of three frescos on the three walls of the hall of Council of Nine in Palazzo Publico, that is the town hall. 
Governors of the city had meetings in the very room – they were elected for just two months to avoid 
cases of corruption, after this period new people joined the council, usually from the merchant class. The 
frescos were supposed to remind the present members of the council, how big an impact they decisions 
have on the society. All the frescos were painted between 1338 and 1340. The two longer ones (i.e. Effects 
of Good Government and Effects of Bad Government) are 2.96×14.4 metres, and the shorter, Allegory of 
Good Government, is 2.96×7.7 metres. All the frescos are located in the upper part of the high room, right 
under the ceiling, it is categorically forbidden to take photographs and sometimes it is difficult to spot some 
details from a few metres distance. 
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The smaller Allegory of Good Government is a figurative composition, consisting solely of 
human figures, where particular people symbolize citizen virtues that help governing – Prudence, Valour, 
Magnanimity, Moderation and Justice. But the allegory of Peace is the most captivating – it is a young girl 
in a white tunic, she has a wreath of olive branches on her temples, she is lying comfortably on a big pillow, 
under which there is a rusty, unused armour – it looks as though it were painted by Jacek Malczewski. The 
Effects of Bad Government are in such bad technical condition, that it is difficult to interpret the vision as 
a whole. In the visible parts, it is possible to see the Tyrant, Pride, Miserliness, Vainglory, Cruelty, Deceit 
etc., all the features connected with bad government over a city-state, all of them enclosed in architecture 
of war – keeps, defensive walls, buildings with damaged walls, broken windows; burnt fields stand next to 
burning houses. 

At last the third fresco, the topic of this article, the most cheerful and lyrical, Effects of Good 
Government – the biggest city and agricultural panorama of Mediaeval Europe, a didactic work, which was 
supposed to appeal to the Council’s imagination, currently admired for unusual artistic valour. All of the 
frescos are a reflection of Aristotle’s Politics, popular and revered among the mediaeval elites, to which the 
commentary was written by Thomas Aquinas in the 13th century. Other influential work of philosophy of 
the time, was De Civitate Dei by St. Augustine of Hippo, inspired by Plato, and depicting the perfect state. 
Ambrogio Lorenzetti, educated in the field of philosophy, was able to give those ideas a shape, adorning 
them with the beauty of everyday life. Each element had its individual features, in accordance with the 
abovementioned revolution in the art of painting that started in Siena. For me, the fresco Effects of Good 
Government, painted with enormous panache, is an unfulfilled dream of our times, one that the citizen 
and the voter has of happiness, prosperity and good government. It is an election poster, but instead of 
words and promises, there is a visual interpretation of affluence, dreams and safety – the ultimate goal 
for people of all periods. It is a vision of paradise, but not as a garden – it is a paradise in urban context 
and the only such depiction in the world. The fresco is a topic of theses for politicians and historians and 
an inspiration for those who think about the common good (if there are any left). It is a starting point for 
political deliberations, also in today’s politics. 

I, however, having not been fully aware of the idea behind the painting, first saw good architecture 
– good government should result in good building development and urban planning. While looking at the 
fresco, I was under the impression that it is a ready-made collection of architectural forms that we can 
use. The number and concentration of buildings in the left part of the fresco reminds me of a warehouse, 
a hangar of architecture – a certain whole that can be disassembled and arranged again in any space. 
I remember that in the 1980s, when I was applying for the Architecture Faculty, I was looking through 
catalogues of ready-made detached houses, thinking which of them I liked and which I did not, and this is 
how I saw the fresco – as a catalogue of pretty buildings that could be used elsewhere. 

The fresco itself is divided into exactly two parts, on the left there is the city of Siena, more or less 
as it was seen from the windows of Palazzo Publico, and on the right there is a fairytale view of the hills 
that surround the city. In each part there is a group of people, doing their jobs or playing, or looking at 
other people’s activities. On the left there are craftsmen – shoemakers, mercers, tailors, multigenerational 
families labouring in the family workshops, polite young girls with short hair and headbands, dancing to 
the sounds of a tambourine. Interestingly, in the Middle Ages, dancing was regarded as a thing of the devil, 
therefore what we have is the dance with roots in the antiquity, and some researchers think that the girls 
represent the nine muses [4, p. 66]. Further on, there are suppliers of goods with their donkeys, children 
looking out of their balconies, two gossiping girls, discussing the entrance of a princess on horseback. 
There is a group of labourers, building a palazzo and a woman, who is walking through the city, carrying 
a hen in her arms. Everybody is clad in ingenious and interesting attire – beautiful tall hats of the horsemen 
attract attention, as do the strange patterns of girls’ gowns, dragonflies blending with modern designs of 
geometrical figures. It is impossible to list all the details, I will restrict myself to pointing out only a few: 
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a chocolate-brown dog with a red collar on a chocolate-brown background, funny soft shoes – as though 
socks with a hard sole, hanging from a pole in shoemaker’s workshop, cured meats at the butcher’s and 
numerous other fragments. The charm of looking at the fresco hides exactly in the search and discovery of 
those smallest details, hidden in the painting. 

Architecturally, the city is crowded, as though it were a mediaeval Manhattan, but more Downtown, 
Soho and Tribeca, than the high rise of the 5th Avenue – the buildings piling up in steep streets. I have 
an impression of a miniature size, as though the whole were built of children’s blocks and lacked just 
an electric train, speeding amid the buildings. In the top left-hand corner I find a hat with a pompom – it 
is the dome of the Sienese Duomo, and next to it, the Campanile with its characteristic black and white 
stripes. Bay windows of the palaces are supported by wooden trusses, resembling the tusks of a walrus, 
bijou alabaster chimneys project from the roofs, colourful tower merlons dominate over the whole city. 
On the foreground there is a paper-thin swirl of city walls leads towards the Porta Romana, one of the 
city gates, which is additionally guarded by the Sienese she-wolf, the city’s emblem. There is in the city 
an architectural homogeneity of a parade, but cramped – there is a military order, but closed within too 
small a space – clearly it was the intention of the author, as on the right side of the fresco we are able to see 
a contrasting image – an openness of space, a beautiful landscape of Tuscan hills, which remind of pistachio 
and mint ice cream, sprinkled with small, chocolate villas, enclosed in the cool mass. Above the image, 
a navy-blue, stormy sky which hangs in the air like a harbinger of the bubonic plague, that would fall on 
the city in ten years… 

Again, the beauty lies in the detail. There are ploughmen, sowers, harvesters, threshers, shepherds 
and hunters on horseback, holding hawks, there are two red bridges over the dried-up, cracked riverbed, 
the weather is a combination of spring (sowers) and summer (harvesters), the author wanted to enclose 
in the fresco as much information as possible. On the hill, there is a big sign “TALAM” referring to the 
Talamone harbour, and behind it a blurred vision of the sea, which could be reached within the borders of 
the Sienese state. The sign reminds of the “HOLLYWOOD” letters on Los Angeles hills, but was invented 
almost 600 years prior to the American design. My attention was also caught by a charming fence, made of 
bent sticks, similar to the „Keep off the grass” fences in the times of People’s Republic of Poland. A half-
naked Securitas (Safety) angel protects the city, she reminds of our Mermaid of Warsaw, through a similar 
arrangement of legs and a gown which rolls up like a mermaid’s tail. 

Zbigniew Herbert thus wrote of the fresco: “Lucid and clearly defined colours, from sand-colour 
ochre, through hot carmine, to warm redness of the deep interiors. Massive urban landscape, even 
phantasmagorical thanks to its brightness, leads to rural landscape, for the first time painted with such 
panache and such attention to detail. In addition, Lorenzetti builds the space in a completely novel fashion. 
It is neither Duccio’s gold, abstract air, nor Giotto’s rational perspective. Lorenzetti, as one aesthete rightly 
pointed out, introduces the cartographic perspective. The observer does not stand inanimate in one place, 
he sees further planes with equal brightness and accuracy, he takes in the warm, wavy earth matter with 
a broad glance of an eagle” [2, p. 89-90].

***

Confronted with this information, at first not completely convinced with the idea, I resolved to develop 
something that I saw on the fresco, with the inspiration flowing from the painting. To begin with, my idea 
was simple – to use architectural elements or fragments of the landscape in order to create my own paintings, 
space, maybe a city. In practice, what I painted and now present here, did not meet my expectations. I used 
only four fragments of the composition, the rest of my works with other elements simply did not work out. 
The four elements are – the stripy Duomo with the dome and Campanile in the top left-hand corner of the 
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fresco, one of the typical Tuscan towers, which can be seen in a few fragments of Lorenzetti’s work, a Sienese 
landscape with a villa, olive garden and vineyard, and the angel on the tympanum of the Sienese cathedral, 
which is not featured on the fresco, but which I saw while in Siena. On all of my paintings, although I did 
not plan it, there are marble-like black and white stripes – however, art historians talk about pale pink and 
dark green. This is my most vivid memory of Tuscany – that a church must be covered in black and white 
stripes. I also put to use the visual information that I obtained in Siena, I visited craftsmen’s shops, I saw the 
preparations to the Sienese palio, and used my imagination and knowledge. My works, while being painted, 
started living with their own life, and I followed them. Every painter knows that the artist on the one hand 
controls his work, but on the other – the control is not total, and in the process he or she must conform to 
once-established decisions, at the same time correcting them. My works had their origins in my first viewing 
of Lorenzetti’s fresco, it was there that I decided that I would work on the topic. Later, I partly controlled 
the process of creation, but I saw that the result was surprising even for me, the author. The last works are in 
watercolours and gouaches on 100×70 cm format, pencil sketches are on traditional A4 format. Sketches that 
I enclose to the article will, I hope, allow the reader to look into my process of creation. The rest – I leave to the 
viewers, I just enclose short captions. I would like to return to the topic, even to accumulate a wider collection 
of works for an exhibition, but so far I need to distance myself a bit, in order to be able at one point to come 
back to the unrealised sketches and correct them, if necessary. 

***

All the experience that I accumulated, the journey to Italy, admiring the masterpieces of West 
Tuscany (which I explored almost entirely) occupied my thoughts with the questions – what sense does 
it make to me? how can I elaborate on it, employ it in my works? can I establish a dialogue with those 
monuments? I could not possibly get cold feet in the face of those questions, as they related to my area 
of expertise, and, as much as it was possible, I tried to answer them. I wanted to create my own space, 
compositions that would be contemporary, but also continue the topic of what I saw. The painting that 
I chose, Lorenzetti’s fresco, is a complex work. It clearly has a deeper, philosophic and political meaning. 
A historian’s view of it will be different than a painter’s, who will see the rhythm of dashes and lines on the 
surface of the painting, but will not dwell on the intellectual detail. I am glad that I bonded with the fresco, 
and the Hall of Nine in Palazzo Publico in Siena is now one of my own, private places in Europe. Grazie 
tante Ambrogio Lorenzetti!

W czasie pobytu w Toskanii, otoczony setkami dzieł sztuki, spacerując po ciekawych założeniach 
urbanistycznych, stojąc przed fasadami budynków czy studiując z bliska jakiś słynny obraz, zastanawiałem 
się, co okaże się dla mnie ważne, co najwyraźniej zapamiętam po latach i wreszcie co – mam nadzieję – wpły-
nie na moją własną twórczość. Miałem za dużo informacji, wszystko mi się podobało i podejrzewałem, że 
w wielu miejscach jestem ostatni raz w życiu. Nadmiar emocji nie pozwalał na chłodną analizę. Czy Siena 
jest ładniejsza od Florencji? Chyba jednak piękniejsza jest Florencja, ale to w Sienie znalazłem później więcej 
inspiracji do pracy. Sieneńska Pinakoteka to teraz moje ulubione muzeum włoskie, a tematem tego artykułu 
jest słynny fresk ze szkoły sieneńskiej Skutki dobrych rządów namalowany przez Ambrogia Lorenzettiego.
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Szukałem we Włoszech dzieła malarskiego, a jednocześnie architektonicznego, czegoś, co łączy 
moje własne zainteresowania malarskie z tematyką wydziałową, z architekturą. Czegoś, co jest dużą, wy-
czerpującą odpowiedzią wizualną na wywołany temat architektury w malarstwie. W wielu obrazach to-
skańskich ten temat się pojawia, ale często tylko jako tło, w Skutkach dobrych rządów zaś mamy wręcz 
wizualny atak architektoniczny, miasto, które dominuje nad resztą kompozycji malarskiej, a kilkadziesiąt 
namalowanych budynków pozwala studiować i oceniać kształty w sposób bardziej szczegółowy. Krótko 
mówiąc, kompozycja jest złożona, obfituje w detale i niuanse i można ją eksplorować na różne sposoby.

***

Warto zacząć od tego, czym była Siena w XIV wieku, w okresie kiedy powstawał ten fresk. Siena 
była wtedy jednym z najpotężniejszych miast-państw Włoskiego Buta, który był podzielony na kilkanaście 
małych państw. Siena po zwycięstwie nad konkurencyjną Florencją w bitwie pod Monteaperti w 1260 roku 
i po kilku politycznych turbulencjach w 1290 roku ustanawia tzw. Radę Dziewięciu, wybieraną z grona 
dobrych kupców, co zapewniło miastu siedemdziesięcioletni okres prosperity i rozkwitu we wszystkich 
dziedzinach – w handlu, bankowości i sztuce. Ślady tego wspaniałego okresu oczywiście widzimy do dziś 
na ulicach miasta. Zbudowano wtedy sieneńskie Duomo, Palazzo Publico, czyli miejski ratusz ze wspa-
niałą wieżą Torre di Mangia, wybrukowano dziwny i niepokojący rynek w kształcie muszli, z której – jak 
pisał Iwaszkiewicz – zrodziła się chyba Venus Botticellego, a niezliczone pałace i kościoły zapełniły się 
wspaniałymi dziełami sztuki. Specjalnością Sieny byli bankierzy pracujący dla papieży – jako ciekawostkę 
warto przytoczyć informację, że obecnie najstarszym czynnym bankiem na świecie jest Banca Monte dei 
Paschi di Siena, założony w 1472 roku.

Niesamowite jest to, że to nie Florencja, nie Rzym, ale właśnie Siena położyła w tamtym okresie 
podwaliny pod gwałtowny rozwój średniowiecznego, a później renesansowego malarstwa. Otóż w owym 
czasie obowiązywały określone schematy, kanony malowania obrazów zaczerpnięte z ikonografii bizantyj-
skiej. Konieczne były odpowiednia kompozycja, takie a nie inne ułożenie postaci, wreszcie gotowy zestaw 
wyrazów twarzy. Lokalni malarze, rozpoczynając trwającą przez sześć wieków słynną szkołę sieneńską, to 
jest Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Lippo Memmi, a zwłaszcza najbardziej nowatorscy bracia Lo-
renzetti (Ambrogio miał starszego brata malarza Pietra), zaczęli nadawać swoim kompozycjom i postaciom 
cechy indywidualne, np. malując jakiegoś świętego, nie tylko ustawiali go na obrazie tak jak chcieli, ale mogli 
mu też dodać jakiś rekwizyt ze współczesnych sobie czasów albo umieszczali go na tle lokalnego pejzażu, 
niejako tworząc dialog ze współczesnym mu widzem. Wtedy była to rewolucja – wstęp do całkowicie indywi-
dualnej interpretacji tematu malarskiego, która to interpretacja, nastawiona właśnie na subiektywizm artysty, 
funkcjonuje w sztuce do dziś. Dodajmy, że to w Sienie powstał pierwszy świecki obraz łacińskiej cywilizacji 
– słynny kondotier Guida Riccio da Fogliano, pogromca Florencji namalowany w latach 1328–1330 przez 
Simone Martiniego na ścianie Palazzo Publico. Drugim świeckim obrazem, obecnie eksponowanym dokład-
nie po drugiej stronie tej samej ściany, jest omawiany w tym artykule fresk Skutki dobrych rządów [3, s. 85], 
natomiast w Pinakotece sieneńskiej znajdują się, namalowane również przez Lorenzettiego, dwa pierwsze 
pejzaże naszej cywilizacji: Castello in riva al lago i Citta sul Mare – stworzone same dla siebie, nie jako tło. 
Obrazy te są rzeczywiście piękne i będąc w Sienie, należy je koniecznie zobaczyć.

***

Sam autor Skutków dobrych rządów, Ambrogio Lorenzetti, według pierwszego historyka ery rene-
sansu Lorenza Ghibertiego to po prostu „excellentissimo, famosissimo et singularissimo maestro” [4, s. 6]. 
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Był nie tylko malarzem posiadającym wybitne możliwości techniczne, ale i człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym, o dużej inteligencji i manierach gentlemana. Jego rozległa edukacja, np. filozoficzna, po-
zwoliła nasycić obraz alegoriami i świecką symboliką, charakterystyczną bardziej dla świata antycznego 
niż średniowiecznego. Miał wyobraźnię, dzięki której udało mu się umieścić swoje miasto i swoją wizję 
w szerszym kontekście czasowym.

Urodzony około 1285 roku Ambrogio Lorenzetti był autorem kilkudziesięciu wysokiej klasy ob-
razów ołtarzowych rozsianych teraz po całej Toskanii, wielu fresków w licznych kościołach i klasztorach 
w Sienie oraz, co przysporzyło mu historycznie największej chwały, wspomnianych całkowicie świeckich 
dzieł sztuki. O autorach malowideł powstałych w tamtych czasach, jeszcze przed renesansem, posiadamy 
informacje raczej szczątkowe, dlatego o naszym artyście wiadomo tylko, że np. w 1324 roku sprzedał dział-
kę, czego ślad pozostał w sieneńskich archiwach [4. s. 11], a z odkrytej we Florencji starej notatki wynika, 
że Ambrogio został zatrzymany we Florencji 30 maja 1321 roku za niezapłacony rachunek na płaszcz ko-
biecy szyty z wełny Caen [1, s. 145]. Na podstawie takich „kwiatków” historycy snują domysły o możliwej 
realizacji zamówienia we Florencji w tym właśnie roku, albo że może artysta przyjeżdżał do Florencji oglą-
dać sztukę Giotta, którego podziwiał i w młodości pozostawał pod jego dużym wpływem. O dacie śmierci 
malarza historycy próbowali wnioskować po braku jakichkolwiek zapisków w dokumentach miejskich po 
1348 roku, który był rokiem wielkiej dżumy w Azji i Europie, gdzie w latach 1347–1353 zginęło około 
100 milionów ludzi. Była to największa epidemia w historii ludzkości (zob. interaktywną mapę rozprze-
strzeniania się epidemii po całej Europie, z enklawą Krakowa i centralnej Polski wolnej od zarazy w [5]). 

Gdybym miał wybrać jego największe dzieło, wskazałbym na jeden ze wspomnianych wcześniej 
pejzaży – konkretnie Citta sul mare z Pinakoteki, gdzie głęboko cięta nożem geometria miasta miesza się 
z najpiękniejszą materią malarską szarego, pistacjowego i różowego koloru rozlanego na murach. „W ca-
łym malarstwie trecenta nie ma równych tym dwom pejzaży i niewielu mistrzom wieków późniejszych 
udało się stworzyć podobnie doskonałe dzieła malarstwa czystego… Miasto jest puste, jakby wynurzone 
przed chwilą z fal potopu. Jest rozżarzone do najwyższego stopnia widzialności i zatopione w bursztyno-
wo-zielonym świetle” – tak pisał o tym malutkim obrazie na desce Zbigniew Herbert [2, s. 111].

***

Wracając zaś do głównego tematu, pozwolę sobie przytoczyć kilka faktów na temat fresku Skutki do-
brych rządów. Jest on jednym z trzech fresków na trzech ścianach sali Rady Dziewięciu w Palazzo Publico, 
tj. ratuszu miejskim. Władza miejska obradowała w tym konkretnie pomieszczeniu, była wybierana tylko 
na 2 miesiące, co miało zapobiec korupcji, i po tym okresie do rady wchodzili nowi ludzie, głównie z klasy 
kupieckiej. Freski miały przypominać obradującym, jak olbrzymi wpływ na społeczeństwo mają ich decyzje. 
Wszystkie freski powstały w latach 1338–1340. Dwa dłuższe (tj. Skutki dobrych rządów i Skutki złych rzą-
dów) mają wymiary 2.96×14.4 m, krótszy (Alegoria dobrych rządów) ma wymiary 2.96×7.7 m. Wszystkie 
freski umieszczone są w górnej części wysokiej sali, tuż pod sufitem, i absolutnie nie wolno robić im zdjęć, 
a czasami trudno dojrzeć ten lub inny detal z odległości kilku metrów.

Krótsza Alegoria dobrych rządów to kompozycja figuratywna składającą się z samych postaci, gdzie 
poszczególne osoby symbolizują cnoty obywatelskie pomagające w rządzeniu: Roztropność, Męstwo, 
Wielkoduszność, Umiarkowanie i Sprawiedliwość. Jednak najbardziej zachwyca alegoria Pokoju – jest to 
młoda dziewczyna w białej tunice, wokół skroni ma gałązki oliwne, leży swobodnie na wielkiej poduszce, 
pod którą ma zaśniedziałą, nieużywaną zbroję rycerza, tak jakby malował ją nasz Jacek Malczewski. Skutki 
złych rządów zachowane są w tak niedobrym stanie technicznym, że trudno odczytać wizję całości. W wi-
docznych fragmentach figurują takie postaci, jak Tyran, Pycha, Skąpstwo, Próżność, Okrucieństwo, Zdrada 
itd., a zatem personifikacje wszelkich cech związanych ze złymi rządami nad państwem-miastem, i wszyst-
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ko to w otoczeniu architektury związanej z wojną, czyli wież warownych, murów obronnych, budynków 
o zniszczonych ścianach i wybitych oknach, obok zaś wypalona ziemia pól sąsiaduje z pożarem domostw.

Wreszcie trzeci fresk, będący tematem tego artykułu, najbardziej pogodny i liryczny – Skutki do-
brych rządów – to największa panorama miejska i rolnicza średniowiecznej Europy, dzieło dydaktyczne, 
które miało przemawiać do wyobraźni Rady Dziewięciu, a teraz podziwiane jest za niezwykłe walory 
artystyczne.

Wszystkie te freski są odzwierciedleniem popularnej i cenionej wśród elit średniowiecza Polityki 
Arystotelesa, do której komentarz pisał w XIII wieku św. Tomasz z Akwinu. Inne wpływowe filozoficzne 
dzieło w tamtych czasach to inspirowane Platonem De Civitate Dei św. Augustyna z Hippony mówiące 
o idealnej państwowości. Ambrogio Lorenzetti, wykształcony również filozoficznie, umiał w swoim fresku 
nadać tym ideom kształt, wzbogacając je urodą codziennego życia, nadając wszystkiemu cechy indywidu-
alne, tu i teraz, zgodne ze wspomnianą rewolucją w sztuce malarskiej zapoczątkowaną w Sienie.

Dla mnie fresk Skutki dobrych rządów, namalowany z olbrzymim rozmachem, jest niespełnionym 
w naszych nowożytnych czasach snem obywatela i wyborcy o szczęściu, dobrobycie i dobrej władzy. Jest 
jakby plakatem wyborczym, ale zamiast słów i obietnic mamy tu wizualną interpretację zamożności, marzeń 
i bezpieczeństwa, tego, czego w każdej epoce chcą zaznać zwykli ludzie. Jest to widok raju, ale w kontekście 
nie ogrodu, tylko w kontekście miejskim, urbanistycznym. Jest to jedyne takie przedstawienie na świecie. 
Fresk ten jest tematem rozpraw polityków i historyków, inspiracją dla tych, którzy myślą o dobru wspólnym 
(są jeszcze tacy?). Jest punktem wyjścia do rozważań politycznych, również o współczesnej polityce.

Ja natomiast, nie do końca znając ideę powstania dzieła, zobaczyłem najpierw dobrą architektu-
rę – przecież dobre rządy powinny skutkować dobrymi inwestycjami przestrzennymi, dobrą urbanistyką 
i świetnymi budynkami. Patrząc na ten fresk, miałem wrażenie, że jest to gotowy zbiór form architektonicz-
nych do wykorzystania. Stłoczenie i nagromadzenie budynków po lewej stronie fresku przypomina mi ma-
gazyn, hangar z architekturą, coś, co można wziąć i jeszcze raz ustawić w dowolnej przestrzeni. Pamiętam 
jeszcze, jak gdy jako kandydat na studia architektoniczne w latach 80. ubiegłego wieku przeglądałem kata-
logi gotowych domów jednorodzinnych i myślałem sobie: ten mi się podoba, a ten nie. I dokładnie tak samo 
patrzyłem teraz na ten fresk – jako zbiór gotowych, ładnych budynków, które można gdzieś wykorzystać.

Sam fresk dzieli się na dwie części: po lewej namalowana jest Siena, jaką można było ujrzeć z okien 
Palazzo Publico, po prawej zaś rozciąga się bajkowy widok na wzgórza otaczające miasto. W każdej części 
mamy sporą grupę ludzi wykonujących swoje zawody albo bawiących się, lub patrzących na to, co robią 
inni. Po lewej, miejskiej stronie widzimy rzemieślników: szewców, kupców bławatnych, krawców, wielo-
pokoleniowe rodziny pracujące w rodzinnych warsztatach, tańczące do dźwięków tamburynu kulturalne 
młode dziewczęta z krótko ściętymi włosami i kolorowymi opaskami na głowach. Warto dodać, że w śre-
dniowieczu taniec uważano za rzecz diabelską (np. tańcząca Salome), mamy tu więc raczej taniec zaczerp-
nięty z antyku, a niektórzy badacze twierdzą, że dziewczęta te reprezentują dziewięć muz [4, s. 66]. Dalej 
oglądamy dostawców towarów z osłami, dzieci wychylające się z balkonów, dwie plotkujące dziewczyny 
omawiające wjazd księżniczki na koniu. Mamy grupę robotników budujących palazzo oraz kobietę, która 
idzie przez miasto, niosąc w ramionach kurę. Wszyscy są pomysłowo i ciekawie ubrani – uwagę zwracają 
piękne wysokie czapki jeźdźców na koniach oraz dziwne wzory na sukniach dziewcząt (ważki połączone 
z nowoczesnym wzorem figur geometrycznych). Nie sposób wymienić tu wszystkie inne szczegóły, podam 
tylko kilka z nich: ledwo widoczny czekoladowy pies z czerwoną obrożą na tle czekoladowego tła, śmiesz-
ne miękkie buty – jakby skarpety z twardą podeszwą – zwisające z drążka u szewca czy wędliny wiszące 
u rzeźnika. Urok oglądania tego malowidła polega właśnie na szukaniu i odkrywaniu tych najmniejszych 
ukrytych detali.

Architektonicznie miasto jest stłoczone, to taki średniowieczny Manhattan, ale bardziej Downtown, 
Soho i Tribeca niż wieżowce 5th Avenue, budynki piętrzą się planami w górę po stromych ulicach. Można od-
nieść wrażenie miniaturowości tego przedstawienia, albo że całość ułożona jest z dziecięcych klocków – braku-



16

je tylko kolejki elektrycznej mknącej pomiędzy budynkami. W lewym górnym rogu odnajduję czapkę z pom-
ponem – to kopuła sieneńskiego Duomo, obok Campanile w charakterystyczne biało-czarne pasy. Wykusze 
pałaców wsparte są drewnianymi wspornikami niczym kły morsa, z dachów sterczą biżuteryjne alabastrowe 
kominy, różnokolorowe blanki wież dominują nad całym miastem, a na pierwszym planie cienki, papierowy 
łamaniec murów miejskich biegnie w stronę Porta Romana, jednej z bram miejskich, której dodatkowo strzeże 
sieneńska wilczyca, symbol miasta. Jest w tym mieście spójność architektonicznej defilady, ale ciasnej – jest 
jakaś wojskowa organizacja, jest porządek, ale stłoczony na zbyt małej przestrzeni, i jest to pomysł artysty cał-
kowicie świadomy, bo po prawej stronie fresku mamy właśnie dla kontrastu otwarcie na powietrze i przestrzeń, 
czyli piękny pejzaż falujących toskańskich wzgórz, które przypominają trochę lody pistacjowe i miętowe po-
przetykane czekoladowymi, malutkimi willami lekko wbitymi w chłodną masę. Nad wszystkim zawisło zaś 
granatowe burzowe niebo, jakby zapowiedź tragedii dżumy, która spadnie na miasto za 10 lat…

Znowu uroda tkwi w szczegółach. Są tu oracze, siewcy, żniwiarze, młocarze, pasterze i na koniach 
myśliwi z sokołami, są dwa czerwone mostki ponad spękanym korytem rzeki, a pogoda jest kombinacją 
wiosny (siewcy) i lata (żniwiarze) – najwyraźniej autor chciał zawrzeć na fresku jak najwięcej informacji. 
Na wzgórzu umieszczono duży napis „TALAM” oznaczający port Talamone, a za nim widać niewyraźnie 
namalowane morze, do którego sięgało wtedy państwo sieneńskie. Napis ten trochę przypomina mi litery 
HOLLYWOOD na wzgórzach Los Angeles, ale tutaj wymyślony prawie 600 lat wcześniej. Moją uwagę 
zwrócił również sympatyczny płotek z giętych gałęzi podobny do PRL-owskich ogrodzeń w stylu „Nie 
niszczyć zieleni”. Nad całością czuwa półnaga anielica Securitas, czyli Bezpieczeństwo, podobna do na-
szej warszawskiej syreny – przez układ nóg i szatę, która zawija się jak płetwa.

Tak o fresku pisał Zbigniew Herbert: „Kolory czyste i jasno zdefiniowane, od piaskowego ugru, 
przez gorący karmin, brązy, do ciepłej czerwieni głębokich wnętrz. Masywny pejzaż miejski, dzięki swej 
jasności aż fantasmagoryczny, przechodzi w krajobraz wiejski, po raz pierwszy malowany tak szeroko 
i z taką czułą troską o drobiazgi. A przy tym Lorenzetti buduje przestrzeń w sposób zupełnie nowy. Nie 
jest to ani złote, abstrakcyjne powietrze Duccia, ani perspektywa racjonalna Giotta. Lorenzetti, jak słusznie 
zauważył jeden z estetów, wprowadza perspektywę kartograficzną. Obserwator nie stoi nieruchomo w jed-
nym punkcie, widzi dalsze plany z jednakową jasnością i dokładnością, ogarnia szerokim spojrzeniem orła 
ciepłą, falującą materię ziemi” [2, s. 89–90].

***

Zderzony z tymi informacjami, nie od razu w pełni przekonany co do pomysłu, postanowiłem roz-
budować coś, co zobaczyłem na tym fresku, inspirując się tym dziełem. Na początku moja myśl była pro-
sta – wykorzystując elementy architektoniczne albo fragmenty pejzażu, stworzyć własne obrazy, własną 
przestrzeń, może miasto. W praktyce to, co namalowałem i prezentuję tutaj, nie spełniło moich oczekiwań. 
Wykorzystałem zaledwie cztery fragmenty kompozycji, reszta moich prac z innymi elementami po prostu 
się nie udała. Te cztery elementy to: pasiaste Duomo z kopułą oraz Campanile w lewym górnym rogu 
fresku, jedna z typowych toskańskich wież, które występują w kilku miejscach na fresku Lorenzettiego, 
pejzaż sieneński z willą, gajem oliwnym i winnicą oraz anioł na tympanonie sieneńskiej katedry, którego 
nie ma na fresku, a którego widziałem, będąc w Sienie. Na wszystkich moich obrazach, pomimo że tego nie 
planowałem, pojawiły się marmurowe biało-czarne pasy, choć historycy sztuki mówią raczej o odcieniach 
bladoróżowym i ciemnozielonym. Właśnie to zapamiętałem z Toskanii najmocniej – że kościół musi być 
w biało-czarne pasy. Wykorzystałem również informacje wizualne zdobyte na miejscu, kiedy to odwiedza-
łem sklepy rzemieślników, widziałem przygotowania do sieneńskiego palio, oraz posiłkowałem się swoją 
wyobraźnią i wiedzą. Moje prace w trakcie realizacji po prostu zaczęły żyć własnym życiem i nabierały 
własnej logiki, a ja poniekąd podążałem za nimi. Każdy, kto maluje, wie, że artysta z jednej strony panuje 
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nad dziełem, ale z drugiej – nie jest to kontrola całkowita, w trakcie pracy dostosowuje się bowiem do już 
podjętych decyzji, nieco je korygując. Swój początek moje prace miały w tym pierwszym oglądzie fresku 
Lorenzettiego, tam podjąłem decyzję, że zrealizuję ten temat, później po części panowałem nad proce-
sem twórczym, a po części jego rezultat, nawet dla mnie, jest zaskoczeniem. Końcowe prace wykonałem 
akwarelą i gwaszem na papierze o formacie 100×70 cm, szkice ołówkiem na zwykłych kartkach A4. Mam 
nadzieję, że szkice, które dołączam do ilustracji, pozwolą wejrzeć trochę w mój proces twórczy. Całość 
pozostawiam do oceny oglądającym z krótkimi tylko komentarzami. Do tego tematu chciałbym jeszcze 
wrócić, nawet po to, żeby skompletować większą liczbę prac na wystawę, ale potrzebuję dystansu, by od-
nieść się do niezrealizowanych szkiców i ewentualnie je poprawić.

Wszystkie zebrane tu doświadczenia – wyjazd do Włoch, oglądanie arcydzieł zachodniej Toskanii, 
którą zwiedziłem praktycznie w całości – skłoniły mnie do zadania sobie pytania, w jaki sposób mogę to 
przetworzyć, wykorzystać w swojej twórczości, czy jestem w stanie nawiązać z tymi zabytkami jakikol-
wiek dialog. Przed tak postawionymi pytaniami nie mogłem stchórzyć i w swojej dziedzinie i na miarę 
swoich możliwości próbowałem odpowiedzieć na to wyzwanie. Chciałem stworzyć własną przestrzeń, 
kompozycje trochę współczesne, trochę będące kontynuacją tego, co widziałem. Wybrane przeze mnie 
dzieło – fresk Lorenzettiego – jest pracą niezwykle złożoną, którą na pewno można odczytać głębiej filozo-
ficznie i politycznie. Inaczej popatrzy na nią historyk, inaczej artysta malarz, przy czym ten drugi skupi się 
raczej na rytmie plam barwnych i linii na płaszczyźnie obrazu, a nie na niuansach intelektualnych. Cieszę 
się, że zżyłem się z tym freskiem, a Sala Dziewięciu w Palazzo Publico w Sienie jest teraz jednym z moich 
własnych, prywatnych miejsc w Europie. Grazie tante Ambrogio Lorenzetti!
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Ill. 1. Ambrogio Lorenzetti The Effects of Good Government is a bit of our Architecture Faculty in a nutshell, on the left 
Architecture and Urban Design, on the right, Landscape Architecture, and in the foreground – the youth (scan of the 
fresco from the book Five Centuries of Sienese Painting: From Duccio to the Birth of the Baroque)

Il. 1. Ambrogio Lorenzetti Skutki dobrych rządów, czyli trochę nasz Wydział Architektury w pigułce: po lewej 
– Architektura i Urbanistyka, po prawej – Architektura Krajobrazu, a na pierwszym planie młodzież (skan fresku 
z książki Five Centuries of Sienese Painting: From Duccio to the Birth of the Baroque)
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Ill. 2. Fragments of the fresco, but also some details I did not use: architecture, landscape, people, animals and items, 
described by me above. Results of my observations and thoughts follow

Il. 2. Fragmenty fresku, wizerunki zarówno przeze mnie użytych, jak i niewykorzystanych detali: architektury, pejzażu, 
ludzi, zwierząt oraz przedmiotów, opisanych przeze mnie wcześniej
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Ill. 3–4. Tympanum of the Sienese Cathedral seen from the back, the horse from the Sienese palio and the thing that 
I value most in Italian cities – the shop windows of the best craftsmen: tailors, shoemakers and jewellers

Il. 3 i 4. Tympanon sieneńskiej katedry widziany od tyłu, koń ze sieneńskiego palio i to, co cenię we włoskich miastach 
najbardziej – witryny najlepszych na świecie rzemieślników: krawców, szewców i jubilerów

Ill. 5–6. I looked partly on the straight marble stripes of Roman churches, and partly I was inspired by Albert Speer  
and his Olympic swimming pool. On the foreground – the self-portrait of the author as a tower

Il. 5 i 6. Po części patrzyłem na proste marmurowe pasy romańskich kościołów, po części zainspirował mnie Albert 
Speer swoim basenem olimpijskim, a na pierwszym planie ja sam – autoportret jako wieża
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Ill. 7–8. The secret of small blue stones – they are probably the remains of the tower of the guildhall of mercers, who, 
in their pride, wanted to build it so tall it could reach heaven. The car with its lights turned on is a reference to the spirit 
of Romanic period – a lone horseman, a lone wanderer – here a black car, alone in a city, in the night

Il. 7 i 8. Tajemnica małych niebieskich kamieni – są podobno pozostałością wieży cechu kupców bławatnych, 
którzy w swojej pysze chcieli zbudować ją do samego nieba. Czarny samochód jadący samotnie nocą przez miasto 
z włączonymi reflektorami to nawiązanie do ducha epoki romantyzmu (samotny jeździec, samotny wędrowiec)

Ill. 9–10. The angel guarding the city, in which he desires to have his workshop, a dream easy to fulfill on a piece of 
paper… On the right a stake. Tuscany is famous not only for works of art and lifestyle, but also as a place of turbulent 
desires and yearnings. I thought of the times, when people were held responsible for their words and they had to pay 
the price for any wrong choice of them – most likely on the stake

Il. 9 i 10. Anioł czuwający nad miastem, w którym chciałbym mieć swoją pracownię, marzenie łatwe do zrealizowania 
na kartce papieru… Po prawej stronie stos. Toskania to nie tylko piękne dzieła sztuki i przyjemny styl życia, ale 
również ślady gwałtownych namiętności i przekonań. Myślałem o czasach, kiedy istniała jeszcze odpowiedzialność za 
słowa i o cenie, którą się za nią płaciło na stosie
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Il. 11–12. Bread and circuses, this is what humanity has always lacked. Hence the Sienese palio and great football 
stadiums. Between the church (again covered in stripes) and the department store I put the skull of a saint. Holy relics 
are present in every Italian city and are held with high reverence. Italy does not exist without its saints

Il. 11 i 12. Chleba i igrzysk – tego zawsze brakowało ludzkości. Dlatego jest sieneńskie palio i są wielkie stadiony 
futbolowe. Między kościołem (znowu w pasy) a domem towarowym zmieściłem czaszkę świętego. Relikwie świętych 
są obecne w każdym mieście włoskim i otacza się je tam wielką czcią. Nie ma Italii bez świętych

Il. 13. The chocolate-coloured dog with a red collar from Lorenzetti’s fresco, big  
and small architectural forms and the landscape of Tuscany – the vineyards and olive 
gardens. The patch on the office block is for me a symbol of imperfection and austerity 
– notions I also search for in my projects

Il. 13. Czekoladowy pies z czerwoną obrożą z obrazu Lorenzettiego, małe i duże 
formy architektoniczne i pejzaż toskański wśród winnic i gajów oliwnych. Łata na 
biurowcu jest dla mnie symbolem niedoskonałości i surowości – tego również szukam 
w projektach



22

Il. 14–15. Churches in Italy can be just a few paces away from one another, as are banks in our country, some of them 
within the space of one street (but there is no Monte Paschi di Siena). I painted all of the above works with watercolour 
from such minute cubes as the ruby one

Il. 14 i 15. Kościoły we Włoszech mogą być oddalone od siebie o kilka kroków, jak u nas obecnie banki, których jest 
kilka na jednej ulicy (ale nie ma Monte Paschi di Siena). Farbą akwarelową, z takich małych kostek jak ta rubinowa, 
namalowałem wszystkie zamieszczone tutaj prace
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Prior to Tomáš Bata’s successful little revolution, shoes were custom made. Bata, whose father and 
grandfather were shoemakers, realised that shoes can be calibrated and produced in standardised sizes. 
Thus, came about the die-cutter and its use in industrial shoe production, which allowed Bata to, at first, 
deliver hundreds, and then hundreds of thousands of shoes a day.

Bata didn’t need shoemakers any more. He recognised that a hundred shoemakers can only produce 
a hundred shoes, while two hundred shoemakers can deliver two hundred. Bata needed workers who would 
produce his shoes in a new manner. However, to do that, he needed not only a factory with shoemakers in 
it, but a town in its own right. So he called Le Corbusier and asked whether he knew somebody who could 
design such a town for him. Le Corbusier answered in the affirmative – a man had worked in his office for 
some time, who was sufficiently intelligent and forward-thinking to grasp this idea – his name was Vladimir 
Karfik. Alas, he had moved to America. Bata then decided to call Frank Lloyd Wright and – again – asked 
whether he knew somebody who could design an entire town for him. Wright answered that he indeed did, 
the man was currently working at his office and – again – his name was Vladimir Karfik.

Therefore, Bata invited Karfik to come to Europe and he – with Le Corbusier as a consultant – de-
signed the city of Zlin. A city, which has a factory, a housing district, the largest cinema in the world – sport-
ing 2500 seats, beautiful parks – but no shops or services.

Even though Tomáš Bata was a capitalist, he would style himself a proponent of the socialist uto-
pia. A worker employed at Bata’s factory would go to work in the morning, eat his breakfast at the factory 
cafeteria, he could also eat his lunch there, he could even lay on the grass and read a book during his break 
(though he was forbidden from napping). He could go to the cinema, which played films about shoemaking. 
When his shift ended he would eat supper at the factory cafeteria and go home to sleep, in order to come 
back to work the next day, well rested and productive. The life of a citizen of Zlin was entirely focused on 
achieving an utopia – in this case, one centred around producing the maximum amount of shoes.

The city is lauded as one of the most important products of civilisation. However, cities differ from 
each other, and socialist cities are an altogether different phenomenon. It seems apparent that there are 
three types of socialist cities. The first type is the socialist realist city, with its roots in the historic model, 
one which operates within a framework of traditional forms and concepts, that is “national in its form, 
and socialist in its content”. For some reason, the template of choice for Poland’s two biggest cities of this 
type – Warsaw and Nowa Huta – was a baroque city. It was, in all probability, thought to be the most fitting 
model for the Polish worker.

The second type is the degraded city – an existing city, taken over by socialist rule and then shaped 
according to its needs. The third type is a city of blocks – a city designed and constructed under the socialist 
regime, which perverts the architectural idea on which cities are based. Some argue that this is a city envi-
sioned by Le Corbusier, however, in actuality they have next to nothing in common.

All types of socialist cities share one characteristic – they have no social spaces. It is said that a city 
is its people, not its houses. In the case of the socialist city – it is the houses, not the people. The cities in 
themselves are not designed in a bad way: they have residential districts, there are elements which give 
them structure and elements that provide public functions. These elements are assigned a number and are 
shaped according to present parameters – each kindergarten has its designated area that it needs to serve. 
The same principle applies to schools, universities, cultural sites, hospitals, etc. The socialist city provides 
for all the needs of its citizens within walking distance from their home. The aim of the socialist city is 
to increase and sustain the productivity and efficiency of its inhabitants, but it doesn’t provide them with 
public spaces in terms of their social role. The socialist city is not lacking in good architecture – although 
technologically inferior, it was often designed by skilled architects upholding traditions from before the 
World War II. Thus, we have well designed buildings – in accordance with the framework set by the system 
– but they turn out to be elements that form a city which is not for living in, because it was not designed 
with the people in mind.
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After the political shift, which occurred in Eastern Europe, and which, in all probability, will happen 
sooner or later in other parts of the world, including Cuba, we need to explore the possibility of a mecha-
nism that can allow a socialist city to become a city for the people. A city in which you can sit on a bench, 
meet with your friends, have a cup of coffee and generally participate in social life. The central square 
within a socialist city was named either Defilade Square, Victory Square, but never Everyday Life Square. 
There are no squares in socialist cities that accommodate social life, which is a very important aspect of life 
itself, as intellectual progress requires human interaction and contact.

We lack the tools that could bring the city back to its inhabitants. Houses became privately owned 
and the matter of the city became subject to the will of its owners. We cannot interfere in their right of 
ownership without their consent or force them to comply with such actions. Nowa Huta is a case which 
illustrates how difficult it is to return to a traditional city, a city teeming with life.

No shop or store space was designed in Nowa Huta. It was assumed that people would shop at a ba-
zaar, or bring all the necessary items and products with them from their home villages. The city centre has 
a beautiful baroque layout, but its ground floors are dead. The centre of the Central Square was supposed 
to be filled with flowers, but there was no one to care for them. It turned out to be far easier and cheaper to 
pour concrete over its surface and place a monument of the Leader in its centre. This is a tradition typical 
of this part of Europe – the statue of a leader stands in the middle of a bulging square as if on a hilltop, and 
people just scuttle along its walls. The socialist square, just like the socialist city, isn’t meant for people. It 
is a square intended for marches and ceremonies dedicated to the monument of the Leader.

While redesigning this square we thought it necessary that it should be concave, like St. Peter’s 
Square or the Piazza del Popolo, where the centre of the square is located below its borders and can be 
seen from the outskirts of the square, and the centrepiece is not a bronze monument, but a living human. 
The square was to regain its role as a public and social space. While we have succeeded in this, at the same 
time the inhabitants of the adjacent buildings began complaining that the square – once a quiet place, it 
became noisy. The square, once mute like the figure in its centre, became full of people, and people make 
noise – someone rides a creaking skateboard, some else speaks, another laughs. And the inhabitants of the 
square complained that their living standards were deteriorating, because other people had entered it. We, as 
architects, have achieved our goal of bringing this square back to social life, but we have done so too late. 
The local inhabitants had already gotten used to the socialist model.

The authors of the Alley of the Roses, intelligent and capable people in their own right, have de-
signed forms that are beautiful, yet they forgot – or were told to forget – that the social space, if it is to 
function, needs an active wall, and the wall will not be active if the level of the ground floor is 1.5 m above 
the ground and is residential in nature with a partially underground cellar beneath it. Walking along this 
wall, our eye-level is the same as the ceiling of the cellar or the floor of the apartments. This is a structure 
which is impossible to convert.

The implementation of the revitalisation of the Alley of Roses turned out to be successful. Without 
any participation on my part, its influence started to radiate outwards into the surrounding areas. The details 
which I used at the Alley of Roses: stairways, ramps, the same finishes – these design solutions appeared on 
the Central Square. Personally I think that they are much more effective in that area, as there are shops and 
services located on its rim. The Alley of Roses functions only because of the youth that comes there, but its 
walls remain dead and I fear that years will pass before they can come alive, as it would require a change 
in the structure of ownership, and then changes to the buildings themselves.

Kraków is also an example of a degraded city. The socialist system received a practically untouched 
– at least in terms of substance – historical city and managed to kill its social life. Some fragments of the 
city, despite the passing of a quarter of a century since the fall of the previous regime, are dead to this day. 
One of these places is Dietla street. This area is completely taken over by cars, and the only businesses that 
seem to thrive there are sex shops.
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The reconstruction of Karmelicka and Zwierzyniecka street was an attempt at turning back the clock 
and recreating the former structure of a lively ground floor, the piano nobile and the poorer upper floors in 
a new context. During the work – both designs were created a year apart from each other – it turned out that 
there is no possible means of interfering in private property – pro publico bono and without incurring losses 
to the owner – it even made it impossible to mount hooks for street lamps. Only the existing fixtures could 
be used – due to prescription. The only available instrument of improving these spaces was the reconstruc-
tion of its surface – their only publicly owned element.

Large sums of money were invested in this undertaking: the tram routes were reconstructed and the 
cross-section of the streets were modified. The fragment of Karmelicka street near the Planty has proven to 
be a successful experiment in the removal of curbs. The idea worked – the fears regarding the resultant cha-
os and car crashes were proven to be unfounded – and the rents rose by 20% over the course of 3–4 months 
after the work had been finished.

The somewhat negative byproduct in the form of raised costs of renting real estate is a reflection of 
the increase in the quality of these spaces and their attractiveness. This attractiveness, from the markets per-
spective, rose by 20%. At the moment, the direct consequences of that fact is that there are nearly 15 banks on 
Zwierzyniecka street. However, banks as a whole will soon move to the internet and different functions will 
appear on these streets. The return of life has been successful. The lever effect came into action: an investment 
funded by the public was followed by private investments. Investing in social spaces has initiated a process in 
which real estate owners began funding the improvement of architectural matter. Most buildings near Karmel-
icka and Zwierzyniecka streets now meet very high standards. The lower the intensity of investment made in 
public spaces, the lower the standards – and the weaker the lever effect becomes. This can be observed first-
hand in the section of Zwierzyniecka street, which has only had its surface reconstructed, without modifica-
tions to its cross-section. The quality of the public space has become more important than the attractiveness of 
the location, the close proximity of the Vistula boulevards, luxury hotels and the presence of the Wawel Hill.

We are currently working on a far more delicate procedure in the space of a city of the third type – 
the city of blocks, which requires the creation of public spaces that have never been finished. In the 1960’s 
Tomasz Mańkowski designed a distributed modernist city for nine thousand inhabitants. This is not much, 
which is why it was later called a town. The Student Town was designed, and then built, against the wishes 
of its author. At that time it was assumed that a student studies at the university, goes back to his dormitory, 
eats at the cafeteria, does his homework and then goes to sleep in order to go to university the next day. This 
line of thought brought about the construction of dormitories, cafeterias and workshops. The Student Town 
has beautiful buildings, a modern urban layout and lots of greenery, but it lacks social spaces. There is grass 
there, but it is not a public space, it is a lawn, nothing more.

The design of Mańkowski included the creation of something which the author termed an agora: 
a walkway which would bind the entire town together. Nobody believed, however, that such a space was 
necessary, as the town wasn’t built with the idea in mind as a place for people to live, but as a place where 
they would go after attending lectures and classes at the university, where they would simply eat and sleep.

The agora was originally implemented in the form of an asphalt tract, with a couple of lamps and 
benches along its length. We are trying to recreate its idea, having only the light as a tool. The agora will 
have an exposition zone and a theatre zone, a system of lighting the benches and seats that will shift depend-
ing on the various forms of activity in the public space. The lighting is to be “intelligent” and is supposed 
to “learn” from its users: engineers and programmers from the AGH University are developing a system 
which will recognise the license plate of a car and lead it towards a free parking spot. This system is going 
to be interactive in terms of adapting itself to human activity – the light will turn on when someone will sit 
down on a bench to read a book or newspaper, but it will not light up at the sight of a person with a beer can.

The idea that public space is political space has not started with the socialist city, since the represen-
tative spaces within cities have been used to project the power of their rulers since ancient times. Perhaps 
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at the foundation of the failure of the socialist regime is the fact that it never allowed into its public spaces 
the sacred, the profane, nor the carnival. This time we are attempting to restore the life to a public space 
of a socialist city without interfering with the concept of its function and the standard of its architecture, 
having only the immaterial aspect at our disposal, one which would seem sort of “unarchitectural” at that: 
light. We want to build architecture from light. Time will tell whether this will bring this place back to life.

This, however, is also an utopia. The utopia of trying to construct a city with the use of culture: the 
culture of everyday life and the culture of the civilisation of free time.

First: You may say I am a dreamer, but I am not the only one. Second: I am one, because I can be. 
And third: I ask You to dream as well, because only dreams can come true. 

Zanim Tomáš Bata przeprowadził swoją małą rewolucję, każdy but szyty był na miarę. Bata, syn 
i wnuk szewca, doszedł do wniosku, że buty mogą być kalibrowane. Dlatego jego buty, jako pierwsze, 
miały numery. Standaryzacja, wykrojnik i seryjna produkcja sprawiły, że fabryka Baty mogła produkować 
najpierw setki, a ostatecznie setki tysięcy butów dziennie.

Bata do szycia butów nie potrzebował szewców. Potrzebował robotników. A do tego nie wystarczała 
sama fabryka. Potrzebne było miasto. Bata zadzwonił więc do Le Corbusiera i zapytał, czy nie zna kogoś, 
kto mógłby mu zaprojektować miasto. Le Corbusier odpowiedział, że owszem, jest ktoś taki. Pracował 
u niego w biurze, nazywa się Vladimìr Karfik, ale wyjechał do Ameryki. Bata zadzwonił więc do Franka 
Lloyda Wrighta i spytał, czy jest w Ameryce ktoś, kto mógłby zaprojektować dla niego miasto. Wright 
odpowiedział, że owszem, jest ktoś taki, pracuje u niego w biurze i nazywa się Vladimìr Karfik. 

Bata ściągnął Karfika do Europy i Krafik – konsultując się z Le Corbusierem – zaprojektował miasto 
Zlin. Miasto, w którym jest fabryka, jest świetna dzielnica mieszkaniowa, największe na świecie kino na 
2500 miejsc, są błonia, ale nie ma sklepów ani usług.

Tomáš Bata, choć kapitalista, posługiwał się utopią socjalistyczną. Robotnik pracujący w fabryce 
butów Baty szedł rano do pracy, śniadanie jadł w stołówce, w czasie przerwy mógł zjeść obiad w stołówce, 
poleżeć na trawie i poczytać książkę (ale nie mógł spać) albo iść do kina, gdzie wyświetlano filmy o tym, 
jak lepiej szyć buty, a po pracy jadł kolację w stołówce, szedł do domu i kładł się spać, by następnego dnia 
rano wrócić do pracy wypoczętym i produktywnym. Życie mieszkańca miasta Zlin było całkowicie podpo-
rządkowane utopii – w tym wypadku szyciu jak największej ilości butów.

Miasto uznawane jest za jedno z największych osiągnięć cywilizacyjnych. Ale miasta są różne, 
a miasto socjalistyczne jest miastem szczególnym. Wydaje się, że można wyróżnić trzy rodzaje miast so-
cjalistycznych. Pierwszym jest miasto socrealistyczne wywodzące się z modelu historycznego, operujące 
tradycyjną formą i kompozycją, „narodowe w formie i socjalistyczne w treści”. Z jakiegoś powodu jego 
wzorcem dla dwóch największych polskich założeń, Warszawy i Nowej Huty, zostało miasto barokowe. 
Uznano widocznie, że ten model, bardziej niż inne, będzie odpowiedni dla polskiego robotnika. Drugim 
typem miasta socjalistycznego jest miasto zdegradowane – miasto istniejące, historyczne, przejęte przez 
ustrój socjalistyczny i przykrojone do jego potrzeb. Trzecim jest miasto z bloków. To miasto projektowane 
i realizowane w ramach ustroju socjalistycznego, w którym wypaczona zostaje pewna idea architekto-
niczna, na której to miasto jest wzorowane. Niektórzy twierdzą, że jest to miasto typu corbusierowskiego, 
jednak nie ma ono nic wspólnego z Le Corbusierem.



28

Wszystkie typy miast socjalistycznych mają jedną wspólną cechę charakterystyczną – nie ma w nich 
przestrzeni społecznych. Mówi się, że miasto to ludzie, a nie domy. W wypadku miasta socjalistycznego miasto 
to domy, nie ludzie. Te miasta nie są zaprojektowane źle: jest część mieszkalna, są elementy krystalizujące, 
elementy funkcji publicznych. Elementy te są wyliczane i parametryzowane, przedszkole ma swój rejon, musi 
obsługiwać określony obszar. To samo dotyczy szkoły, uniwersytetu, budynków kultury, szpitali. W mieście 
socjalistycznym teoretycznie wszystkie funkcje potrzebne do życia znajdują się w zasięgu każdego mieszkańca.

Miasto socjalistyczne służy zwiększeniu i podtrzymaniu produktywności i wydajności jego miesz-
kańców, ale nie ma w nim przestrzeni publicznej w znaczeniu przestrzeni społecznej. W mieście socjali-
stycznym nie brakuje dobrej architektury – chociaż uboga technologicznie, była projektowana przez do-
brych architektów kontynuujących niejednokrotnie tradycje przedwojenne. Mamy zatem dobrze – w okre-
ślonych przez system ramach – zaprojektowane budynki, ale efektem jest miasto, w którym nie da się żyć, 
ponieważ nie zostało zaprojektowane dla ludzi.

Po transformacji ustrojowej, jaka wydarzyła się w Europie Środkowej, a która wydarzy się prędzej 
czy później w pozostałych częściach świata, również na Kubie, musimy się zastanowić, czy istnieje w wy-
padku miasta socjalistycznego mechanizm powrotu do miasta, które jest dla ludzi, miasta, w którym można 
siedzieć na ławce, spotykać się, pić kawę, uczestniczyć w życiu społecznym. Plac w mieście socjalistycz-
nym nazywał się zawsze plac Defilad albo plac Zwycięstwa, ale nigdy plac Życia Codziennego. W mia-
stach socjalistycznych nie ma placów podtrzymujących tak ważne przecież życie społeczne – w końcu do 
rozwoju intelektualnego potrzebna jest interakcja i kontakty międzyludzkie.

Brakuje narzędzi mogących przywrócić miasto ludziom. Domy się sprywatyzowały i materia miasta 
zaczęła podlegać woli właścicieli. Nie możemy ingerować w ich własność bez ich zgody ani zmusić ich do 
takich ingerencji. Nowa Huta jest przykładem ilustrującym, jak trudna jest droga powrotu do miasta starego 
typu, miasta tętniącego życiem. 

W Nowej Hucie nie zaprojektowano sklepów. Zakładano, że ludzie będą kupować na bazarze albo 
przywiozą wszystkie produkty ze swoich rodzinnych wiosek. Centrum miasta ma piękny barokowy układ, 
ale jego partery są martwe. Na placu Centralnym miały rosnąć kwiaty, ale nie miał kto o nie dbać. Okazało 
się, że taniej i prościej jest plac wybetonować, a na środku postawić figurę wodza. To typowa zwłaszcza 
dla tej części Europy tradycja – figura wodza/bohatera stoi na środku wypukłego placu niczym na szczycie 
wzniesienia, a ludzie przemykają wzdłuż ścian. Plac socjalistyczny, tak jak miasto socjalistyczne, nie jest 
dla ludzi. Plac jest dla pochodów i obchodów oraz dla figury wodza.

Przeprojektowując ten plac, założyliśmy, że powinien być wklęsły, tak jak plac św. Piotra albo 
Piazza del Popolo, gdzie środek jest wklęsły i widać go z obrzeży placu, a bohaterem nie jest figura z brą-
zu, tylko żywy człowiek. Plac miał odzyskać w ten sposób wymiar przestrzeni społecznej. To się udało, 
ale równocześnie lokatorzy mieszkań przy placu zaczęli narzekać, że plac, do tej pory cichy, zaczął być 
głośny. Plac, do tej pory niemy jak niema była figura, wypełnił się ludźmi, a ludzie hałasują – ktoś jedzie 
na deskorolce, ktoś coś mówi, ktoś się śmieje. I mieszkańcy placu skarżą się, że standard ich życia uległ 
pogorszeniu, bo wtargnęło w nie życie innych. My, jako architekci, osiągnęliśmy swój cel, odzyskując ten 
plac dla życia społecznego, ale zrobiliśmy to za późno. Mieszkańcy zdążyli przez lata przyzwyczaić się do 
modelu socjalistycznego.

Autorzy Alei Róż, skądinąd inteligentni i zdolni ludzie, zaprojektowali piękne formy, zapomnieli 
jednak – albo musieli zapomnieć – że przestrzeń społeczna, jeżeli ma funkcjonować, musi mieć aktywną 
ścianę, a ściana się nie zaktywizuje, jeżeli poziom parteru znajduje się 1,5 m nad ziemią i ten podwyższony 
parter jest mieszkalny, a pod nim jest pogrążona do połowy piwnica. Idąc wzdłuż takiej ściany, mamy na 
wysokości oczu sufit piwnicy i podłogę pierwszej kondygnacji mieszkalnej. Układ, który jest praktycznie 
niemożliwy do przekształcenia.

Zrealizowany projekt rewitalizacji Alei Róż okazał się o tyle właściwy, że już bez mojego udziału 
zaczął „rozlewać się” na sąsiednie przestrzenie. Detale, które zastosowałem na Alei Róż, takie jak schody, 
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pochylnie, do tego te same materiały, te same rozwiązania pojawiły się na placu Centralnym. Tam funkcjo-
nuje to nawet lepiej, bo przy placu są sklepy i lokale usługowe. Aleja Róż działa tylko dlatego, że przyszła 
tam młodzież, ale jej ściana pozostaje martwa i miną lata, zanim się zaktywizuje, gdyż wymagałoby to 
najpierw zmiany struktury własności, a następnie zmiany struktury budynków.

Kraków jest również przykładem miasta zdegradowanego. Ustrój socjalistyczny otrzymał tu prak-
tycznie nietknięte – przynajmniej jeżeli chodzi o substancję – miasto historyczne i zdołał zabić w nim 
życie. Niektóre fragmenty miasta, mimo ćwierćwiecza, jakie upłynęło od zmiany ustroju, są martwe do 
dziś. Jednym z nich jest ulica Dietla. Dietla jest rozjechana przez samochody, a jedynym biznesem, jaki jest 
w stanie się tam utrzymać, są sex-shopy.

Przebudowa ulic Karmelickiej i Zwierzynieckiej była próbą cofnięcia czasu i odtworzenia w nowym 
kontekście dawnej struktury z żywym parterem, piano nobile i biedniejszymi górnymi piętrami. W trakcie prac 
(oba projekty dzieli raptem rok) okazało się, że brak możliwości jakiejkolwiek ingerencji we własność prywatną 
– pro publico bono i bez strat z punktu widzenia właściciela – wyklucza nawet montaż haków do przewiesze-
nia lamp. Udało się jedynie utrzymać „przez zasiedzenie” istniejące mocowania. Jedynym instrumentem, który 
mógłby poprawić jakość tej przestrzeni, była przebudowa nawierzchni, bo tylko nawierzchnia jest publiczna.

W realizację projektów zaangażowano znaczące środki: przebudowano torowisko i zmieniono profil 
ulic. Na fragmencie ulicy Karmelickiej, przy Plantach, udało się przeprowadzić eksperyment i zlikwidować 
krawężniki. Pomysł zadziałał – obawy dotyczące chaosu i wypadków okazały się płonne, a czynsze wzro-
sły o 20% w ciągu 3–4 miesięcy od ukończenia prac.

Negatywny w pewnym sensie skutek uboczny w postaci wzrostu cen wynajmu jest odzwierciedle-
niem poprawy jakości tej przestrzeni i zwiększenia jej atrakcyjności. Ta atrakcyjność, z punktu widzenia 
rynku, wzrosła o 20%. Chwilowo konsekwencja jest taka, że na ulicy Zwierzynieckiej jest teraz ok. 15 ban-
ków. Jednak banki wkrótce przeniosą się do internetu i na tych ulicach pojawi się coś innego. Powrót do ży-
cia się udał. Równocześnie zadziałał tutaj efekt dźwigniowy: za inwestycją ze środków publicznych poszły 
inwestycje prywatne. Doinwestowanie przestrzeni publicznej zainicjowało proces, w którym właściciele 
zaczęli doinwestowywać materię architektoniczną. Większość kamienic przy Karmelickiej i Zwierzyniec-
kiej ma obecnie bardzo wysoki standard. Im mniejsza ingerencja w przestrzeń i niższy standard, tym mniej-
szy efekt dźwigniowy, vide odcinek Zwierzynieckiej, na którym zmieniono wyłącznie nawierzchnię bez 
ingerencji w profil ulicy. Jakość przestrzeni publicznej okazała się ważniejsza od atrakcyjności lokalizacji, 
sąsiedztwa bulwarów wiślanych, luksusowych hoteli i bliskości Wawelu.

Obecnie pracujemy nad jeszcze delikatniejszym działaniem w przestrzeni miasta trzeciego typu – 
miasta bloków, w którym trzeba stworzyć nigdy nieukończone przestrzenie publiczne. W latach sześćdzie-
siątych Tomasz Mańkowski zaprojektował rozproszone miasto modernistyczne dla 9 tys. mieszkańców. To 
nie jest dużo, dlatego nazwano je miasteczkiem. Miasteczko studenckie zostało zaprojektowane, a następ-
nie zbudowane nieco wbrew intencjom autora. Założono, że student uczy się na uczelni, wraca do siebie, 
je w stołówce, odrabia pracę domową, a potem idzie spać, by następnego dnia znów pójść na uczelnię. 
Zrealizowano więc mieszkania, stołówki i pracownie. Miasteczko studenckie ma piękne budynki, nowo-
czesny układ urbanistyczny i mnóstwo zieleni, nie ma tylko przestrzeni publicznej. Jest trawa, ale trawa to 
nie przestrzeń publiczna, tylko łąka.

Projekt Mańkowskiego zakładał stworzenie czegoś, co autor nazywał agorą: ciągu pieszego, który 
przechodziłby przez całe miasteczko. Niestety nikt nie uwierzył, że przestrzeń ta jest potrzebna, miasteczka 
nie zbudowano po to, by ludzie mieli gdzie żyć, tylko żeby mieli gdzie wrócić z uczelni, zjeść i położyć 
się spać. 

Agora została zrealizowana w postaci wyasfaltowanej ścieżki, wzdłuż której postawiono kilka ławek 
i lamp. Próbujemy odtworzyć tę ideę, mając do dyspozycji wyłącznie światło. Agora będzie miała strefę ekspo-
zycyjną oraz strefę kinowo-teatralną, system oświetlenia ławek i siedzisk będzie dostosowany do różnych form 
aktywności w przestrzeni publicznej. Światło ma być „inteligentne” i „uczyć się” użytkowników: opracowywa-
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ny przez informatyków z Akademii Górniczo-Hutniczej system rozpozna rejestrację samochodu i doprowadzi 
go na miejsce parkingowe, będzie interaktywny w sensie dostosowywania do ludzkiej aktywności – światło 
zapali się, gdy ktoś usiądzie na ławce z książką lub gazetą, ale nie zapali się, jeżeli wyciągnie puszkę piwa. 

To, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią polityczną, nie jest pomysłem miasta socjalistycznego, 
przestrzeń reprezentacyjna w miastach od starożytności była w różnym stopniu przestrzenią władzy. Być 
może u podstaw porażki ustroju socjalistycznego na tym polu leży fakt, że do jego przestrzeni publicznych 
nie wpuszczano nigdy ani sacrum, ani profanum, ani karnawału. Tym razem próbujemy przywrócić życie 
przestrzeni publicznej miasta socjalistycznego bez ingerencji w koncepcję użytkowania i standard archi-
tektury, mając do dyspozycji jedynie element niematerialny i wydawałoby się niearchitektoniczny: światło. 
Chcemy zbudować architekturę ze światła. Czas pokaże, czy to przywróci temu miejscu życie.

To również jest utopia. Utopia budowania miasta za pomocą kultury: kultury dnia codziennego lub 
kultury cywilizacji czasu wolnego. Możecie powiedzieć, że jestem utopistą i marzycielem, ale nie jestem 
w tym odosobniony – ani pierwszy, ani ostatni. Bycie wolnym obywatelem w wolnym kraju ma tę zaletę, 
że wolno mi mieć marzenia. A marzeniom wolno się czasem spełniać.

Ill. 1. Zlin, 1930’s

Il. 1. Zlin, lata trzydzieste XX wieku

Ill. 2. Nowa Huta – city model, early 1950s

Il. 2. Nowa Huta – model miasta, początek lat pięćdziesiątych 
XX wieku
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Ill. 3. Nowa Huta – Aleja Róż (Roses Alley) after 
modernisation (photo by author)

Il. 3. Nowa Huta – Aleja Róż, stan po modernizacji 
(fotografia autora)

Ill. 4. Krakow – Karmelicka Street after modernisation 
(photo by author)

Il. 4. Kraków – ulica Karmelicka, stan po modernizacji 
(fotografia autora)

Ill. 5. Krakow – Zwierzyniecka Street after modernisation 
(photo by author)

Il. 5. Kraków – ulica Zwierzyniecka, stan po modernizacji 
(fotografia autora)
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Ill 6. Miasteczko Studenckie AGH, AGH University of 
Science and Technology student campus by prof. Tomasz 
Mańkowski, 1960s

Il. 6 Projekt Miasteczka Studenckiego AGH autorstwa 
prof. Tomasza Mańkowskiego
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1. Introduction 

Buildings after erection correspond more or less precisely to the initial visions of their architects. Designers 
essentially take into consideration mainly three aspects of buildings in their creative work: functional, formal and 
structural. Their architecture becomes basically an outcome of these three elements of design guidelines. Having 
finished their architectural documentation, and the supervision of the construction works, they usually loose 
their interest in the later performance of their buildings. But the buildings, initially in their “ideal” shape, almost 
immediately after completion are subject to the natural process of degradation caused by their use and the action 
of external climatic and internal microclimatic factors. Seldom, if ever, taken seriously into consideration in the 
course of design process, the time factor makes gradually and increasingly an impact on the functional, technical 
and aesthetical features and performance of buildings. The deterioration in built structures over time brings 
about, at a certain moment of their use, the necessity of undertaking some technical, precautionary measures that 
reduce the multi-criterial loss of their values. This entails impediments to their functioning as well as significant 
costs that allow to regain the initial shape of the building, or to reduce the degree of its deformation. Durability 
of buildings becomes an important issue in architecture and construction industry. It turns out to be particularly 
important, given the increasing significance of the problem of buildings` life cycle and related economic 
aspects. In the same time, it is gradually more frequently considered an element of ecologic and energy-related 
assessment of architectural works. Climatic deterioration is closely linked to the negative changes in the aesthetic 
values of buildings. After a few years of use, and sometimes even much sooner, some disadvantageous signs of 
deterioration in the exposed building components can regularly be seen. The most difficult problem to resolve is 
a limited possibility of anticipation and adequate defining the faults appearing in the future. This is particularly 
true in the case of many new building technologies, whose performance have not yet been sufficiently verified 
during a long time after their application.

Unpredictability of climate-induced transformations, coupled with serious design faults, brings 
sometimes deplorable results. They come also to experienced and renowned architects, either due to 
insufficient expertise, or simply negligence. The reluctance to taking advantage of the opportunity of 
careful and inquisitive observation of the destructive process, occurring in their buildings, is another cause 
of their ignorance. But such a feedback would, undoubtedly, be helpful in acquiring the relevant knowledge 
and experience permitting to avoid unexpected damages to their later works. The process of degradation 
of building components can be best observed in adverse climates that accelerate it. Such areas are coastal 
locations, where the sea water in synergetic action with winds and intensive insolation brings about the 
most spectacular and rapid, disadvantageous climatic effects on buildings.

As part of the research on the phenomena of the climatic deterioration in buildings, two coastal 
regions in the Netherlands and in Spain had been chosen. The climates in those locations are, in some 
respects similar, but diverse in some others. In both cases, however, a significant destructive agent is the 
proximity of water. This adopted method enables us to compare the character of damages done to buildings. 
The contemporary or recently erected buildings, that show symptoms of climatic damage done to their 
facades or construction materials, had been selected for a relevant analysis.

2. Dutch Exemplary Buildings

2.1. Nemo Science Center in Amsterdam 

Among the analyzed examples of contemporary Dutch architecture, a spectacular case of 
deterioration, unexpected to this extent, is the building of the Nemo Science Center in Amsterdam. Located 
by the water, it is subjected to degradation of the technical and aesthetical values of its elevations (Ill. 1). 
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It was constructed in 1997, and after 17 years of its use presents visible symptoms of unintended damages 
to the copper cladding. This is the case of the north façade, which faces a nearby water basin. Traditionally 
resistant to climatic factors, the copper sheet has yielded to early degradation and a disfiguring process of 
patchy change of colour can be seen (Ill. 2,3). On the south elevation, a spotty tarnish on the patina and 
discoloured coating appears over a series of corrosion spots at the lower edge of the cladding (Ill. 4). Even 
during a nice, rainless weather, the water drips from it, due to a water basin and cascades located on top of 
the building.

It seems that the stains on the copper sheet and the apparent deposits of dust have appeared due to 
the detrimental action of climatic factors. It is the rain water, which has not yet washed off the dusty overlay 
from the negatively inclined façade during the multiple cycles of its watering. A proof of this process may 
be the lighter and natural colour of the copper elevation, that remained unchanged at its upper brim, as 
well as the apparent streaks made by the water flowing down the façade and dislocating the dust deposits, 
eventually forming darker patches below. Similar patterns can often be seen on the stone facades. More 
intensively washed vertical west elevation, which is subjected to the action of prevailing winds, is devoid 
of such disfiguring effects. This is probably due to its tilt encouraging the washing. (Il. 1). In the case of 
the south elevation (Ill. 3), the apparent spots of corrosion should be assigned to faulty workmanship, and 
possibly also to poor design solution. A shallow water pool with cascades, located on top of the building, 
has contributed to that deteriorating process. A faultless construction in this case would be a very difficult 
task. The one carried out on this roof has proved to be technically unreliable, causing the water penetration 
into the structure of the façade, and eventually its flow down the internal face of the copper cladding.

2.2. Mixed – use Building Silodam in Amsterdam 

The building has been constructed in a climatically utterly adverse location, over the river bank, and 
founded on piles. It is a very windy place. The building facades are clad in a few various materials, being 
a designers’ aesthetical option (il.5). After 12 years of its use, the majority of applied materials do not exhibit 
substantial apparent signs of deterioration, except for the fragments of the elevation clad in beige HPL (High 
Performance Laminate) panels. Some of them have been conspicuously damaged by the wind. Their outer 
finishing layer has partly come off along the edges (Ill. 6 ). This defacement of the outer skin of the building 
seems to have been unavoidable in such adverse climatic conditions. The synergetic action of the wind 
and humid air, as well as that of the slanting rains, have brought about the disintegration of this vulnerable 
cladding material. The bonding capacity of the resinous glue in those panels has presumably subsided, and 
ultimately has caused this negative effect. The HPL materials, having been in a relatively short-time use, 
have demonstrated their obvious flimsiness in such extreme conditions. That serious degradation could 
have probably been avoided, or at least reduced by the application of a waterproof framing along the edges 
of the panels. It would protect them from the penetration of rain water and humidity inside them. 

 2.3. Shopping Centre De Bijenkorf in Rotterdam

This building has its long history, and thereby, it is different from the new ones analyzed above. It 
was constructed in 1957 (arch.M.Breuer). The travertine-clad facades are marked with spectacular dark 
patches making a characteristic pattern (Ill. 7). Fifty seven years after their installation, they present quite 
a similar image as it was in the 18-th year of the building`s use, when I perceived them previously. The high 
porosity of the applied stone favours the water penetration into its structure, resulting in an easy adherence 
of dust to its surface. A thick deposit of dust particles can be easily spotted on the building`s east façade 
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exposed to a city`s thoroughfare, where the dust is being intensively stirred and raised, due to heavy traffic. 
It is the lowest part of the façade, which is, quite understandingly, especially subjected to this process. The 
upper part of this elevation, being less intensively covered with dust, and more intensively washed with rain 
water, has maintained its original appearance. On the basis of an analysis of the superficial water flow, it can 
be claimed, that the intriguing patchy pattern on the facades has presumably been made as a result of their 
specific articulation. It was achieved by the use of identical hexagonal stone panels, separated by relatively 
deep joints, which had formed draining channels (Ill. 8). The changing direction of the local strong winds in 
this city have caused the streaks of rain water flow down the facades, in a way to form an irregular pattern of 
fragmentarily preserved dust deposits. As it seems, the porous character of the applied stone had made the 
procedures of cleaning and maintenance works, carried out at some time, visibly ineffective. They not only 
had failed to remove the dusty deposits, but presumably, even made them permanent. The analyzed effect 
of climatic deterioration of the facades, basically, does not reduce substantially the technical performance 
of the applied material, in this case. However , in the majority`s opinion, it has a significant negative impact 
on the aesthetical values and durability of the building. 

 2.4. Seniors House WoZoCo in Amsterdam

Although this building is not located in the direct vicinity of water basins, it exhibits a spectacular 
impact of climatic factors on its facades. Strong winds and loosely built area of the city favour their negative 
action on the built structures. The problematic application of some construction materials for the cladding 
of its elevations has caused their visible deterioration during 17 years of the building`s use.

It is particularly conspicuous on the south façade (Ill. 9), which is finished with horizontal wooden 
siding. 

The brown planks have been sporadically marked with bleached streaks made by the rain water 
washing out the dark impregnant. This effect has, certainly, not been taken into account by the architects, as 
part of their initial aesthetical concept. Slanting rain water has made unevenly arranged patches of bleached 
material. The washed-out impregnant has been dislocated and spots of its concentration appeared in the 
direct vicinity of the streaks of water, which flowed down the façade forming darker irregular strips (Ill. 10).

An analysis of the case indicates, that the irregularity of this pattern results from the unevenly located 
windows and balconies, which spectacularly protrude from the façade`s plane. They protect some parts of 
the façade against the rainwater on the one hand, but on the other, they direct the streams of water to other 
parts of the cladding. Noteworthy is the comparison of the look of the south façade with the other ones. 
The west elevation has no discoloured patches (Ill. 11). This is due to its more advantageous orientation, in 
relation to the local dominating winds, as well as its protective screening by a  neighbouring building and 
trees. This situation proves a diversified impact of climatic factors on building facades, depending on their 
spatial configuration.

3. Spanish Exemplary Buildings

 The coastal city of Barcelona is characterized by a typical maritime climate. Relatively low 
precipitation, but pretty high humidity of the air sporadically saturated with salt particles, as well as 
intensive insolation, create climatic conditions different from those in the Netherlands. The threats for 
buildings, however, are in some way similar to those in Amsterdam or Rotterdam, and in some other 
aspects different.
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3.1. Hotel Arts in Barcelona

This is a luxury high-rise hotel located directly at the coast of the Mediterranean Sea. It was 
constructed in 1992, and is a characteristic landmark of the coastal district of the city, due to its height 
and exposed external steel framing (Il.12). The building is remarkable in view of the discussed problems 
of technical and aesthetical durability in architecture. Its structural concept, based on the use of steel, was 
rather risky, given the coastal location and salty air being ideal for the development of the corrosive process. 
After 22 years of its use, the building exhibits clear symptoms of the formation of corrosive spots, despite 
the protective anticorrosive treatment of its framing. This undesirable situation has been worsened by the 
installation of an open water pool under the building (Ill. 3). The rising water vapour acts not only on the 
structural elements, but also on the panels of metal cladding of the facades, which have deteriorated in part, 
and will need to be replaced at some later time (Ill. 14–16).

3.2. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 

This is an ample conference building located in a coastal area of the city. After 10 years of operation, 
it shows exceptionally many symptoms of degradation that reduce its technical and aesthetical longevity 
(Ill. 17). Dominating are the damages and deformations of climatic origin that have contributed to the 
degradation of its facades. A process of dust accumulation had originated from a nearby heavy- traffic- 
artery and has found its expression on a lower part of the east elevation. It has been clad with brass sheet, 
which is protected against washing with rain water by protruding structural steel components above (Ill. 
19). Another fragment of the elevation, located above, has preserved its original colour and technical value, 
due to the rain washing through a gap between the façade and contiguous canopy. A similar process was 
elucidated while considering the Dutch buildings. Quite an opposite, negative effect of climatic origin can 
be seen in yet another part of the building (Ill. 18), where a “corten” steel cladding has been devoid of an 
impregnative and corrosive layer in its lower part, because of the missing protection against slanting rain 
by the protruding elements of the façade. The resulting light patches on the metal sheet have disfigured 
the vulnerable material. The aesthetically and technically negative effect was further worsened by some 
ensuing perceivable maintenance procedures aimed at the removal of graffiti that had covered the metal. It 
has become obvious over time that the choice of this material had not been adequate, due to its vulnerability 
to vandalistic acts of mechanical character in that socially specific area. Glazed openings, in that same 
fragment of the elevation, have been responsible for unaesthetical markings made by the rain water 
or condensed vapour flowing in streaks down the panel. If, in the case of the two previously analyzed 
components, some maintenance procedures can presumably lead to the regaining a close-to-original result, 
the latter exposed to adverse climatic effects can only be completely replaced.

Another disadvantageous disfiguring process, taking place on the elevations over the ground floor, 
can be easily noticed. The majority of steel panels of the facades have been irreparably deformed and 
damaged (Ill. 20). That time, however, it was another adverse climatic factor and its destructive impact 
that had caused it, namely solar radiation. Intensive insolation, characteristic of that coastal geographic 
latitude, has brought about thermal movements of panels made of perforated stainless steel. Deformation, 
and ensuing delamination of those panels, as well as further slipping down of the soft polyurethan foam 
interleaf comprised between two thin metallic covers making a component, have become a spectacular 
example of technical and aesthetical failure. This effect had been caused by cyclic extension and contraction 
of the material exposed to such extreme thermal load. These movements have led to the destruction 
of bonding material holding all the three layers in place and, in consequence, to sinking of the foamy 
interlayer. The bulging of metal sheets had generated the delamination process and the creation of air 
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gaps between them. A decisive factor at the origin of this series of events was a fixed joining of layers at 
the perimeter of the panels. That hampered their mutual free thermal movements. Noteworthy is that the 
bulging and delamination were most intensive at those areas of the panels where the perforation was dense, 
and thereby the metal sheet more prone to deformation (il. 20). Permanently disfigured steel sheets are, 
in practice, a material unsuitable for correction. The analyzed process had been difficult to foresee as the 
applied stainless steel sheet has a lower value of the coefficient of thermal expansion than a regular steel. 
Therefore, it could have been assumed that it would not succumb to such deformations so easily. And yet 
it has happened.

3.3. Museu Blau, Museu de Ciències Naturals de Barcelona

The Museum of Natural History, designed by Herzog&de Meuron, was erected in 2012. After only 
2 years of its use, it shows signs of technical and aesthetical degradation attributed to climatic factors, 
but also to mechanical disfigurement caused by vandalistic acts to which the building has proved to be 
vulnerable (Ill. 21). In this case, presumably, a destructive impact of climate, coupled with the salty air, 
have become a real problem. Although the ground floor area is well protected against the rain water by the 
overhung upper story, there are many corrosive spots on the stainless steel panels of cladding and its steel 
fixing elements on this level (Ill. 22). The corrosive process favoured also an increased accumulation of 
dust on metallic elements, which is reaching the site from a nearby busy street. 

The building exhibits the results of some other detrimental processes caused by the factors different 
from climatic. The lower parts of the upper story facades turned out to be vulnerable to damages done by 
the passers-by out of pure curiosity. That was possible due to their accessibility from the ground level. 
The plaster finish was systematically chipped off at its edges. These disfigured fragments are the price 
of the application of an innovative plastering technology, which attracts attention, and thus provokes an 
undesirable behavior of visitors (Ill. 23). The plaster finish painted in violet , due to its rough surface, is 
prone to excessive accumulation of traffic dust as well as of the beach sand blown onto it by the wind. As 
a result of that, the protrusive spots of the plaster finish brought about yellow patches of accumulated dust 
and sand on the elevation. The sculptural character of the external finishing material is also associated with 
another disadvantageous process, which consists in systematic, uneven washing of the façade by the rain 
water and disappearing of the violet paint. Disfiguring brighter patches gradually appeared making the 
façade`s look even worse. This process will certainly, constantly proceed, and will lead to the aesthetical 
degradation of the building (Ill. 24).

3.4. Residential Building Walden-7 in Barcelona 

The building is interesting for its history , and it very well illustrates the problems of durability of 
buildings (Ill. 25). It was completed in 1975. Its structure is made in a concrete framing technology with 
exterior walls of light concrete blocks (Ill. 27). Directly on this material, a ceramic tile finish of low quality 
on all the facades has been installed (Ill. 26). The architect was apparently not aware of the future problems 
with that technical solution, but they appeared not much later. In 1988, after 13 years of its use, on my 
second visit to the site, the building was surrounded with a mesh canopy, which was designed to protect the 
passers-by against the ceramic tiles coming off the facade and falling down. The reason of that endangering 
process were the changes in the air temperature and the resulting cyclic thermal movements of tiles, which 
would break the bonds between them and the fixing mortar. Moreover, the condensation of water vapor 
from inside the building, which would penetrate the walls of high vapor permeability, had contributed to 
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such a result. The high temperature of dark red tiles, heated by the solar radiation, brought about presumably 
the increased pressure of water vapour within the structure of the wall and, in consequence, made the tiles 
come off. As a climatic factor, the solar radiation had certainly become the main destructive reason of the 
failure of the façade`s material. It is noteworthy, that the diffusion of water vapour through the exterior 
walls, and its negative consequence: the reduction of the technical durability of buildings, have not been 
seriously considered, so far, in the Mediterranean countries with clement climates. It has not been a real 
problem in that region, due to the dominating one-material technology for exterior walls. But it appeared to 
be a problem in the analyzed case of the residential building, characteristic of the increased humidity of the 
interior air. The external finish of ceramic tiles, impermeable for water vapour, had been installed on light 
concrete blocks characterized by a high rate of vapour permeability. From our view point, it is an obvious 
faulty solution, contrary to the accepted rules in building design. As a result of unexpected damage to the 
elevations, refurbishment works have started. The tile finish is now being replaced with coloured plaster 
on the whole façade, except for the balconies and bay windows, where the old tiles are being replaced with 
new ones of higher quality (Ill. 28). This building is stricken not only with the aforementioned problems, 
but also with another type of deterioration. The owners of some apartments have remodeled their balconies 
and replaced the original windows with new ones of different sort, in an uncontrolled way, thus an esthetical 
“destruction” has taken place (Ill. 28).

4. Conclusions 

 A comparison of performance of buildings located in maritime climates in the two European 
countries has proven, that there are some similarities between them, but they come about only in part, as 
far as their durability in the local climatic conditions is concerned. Many specific differences apart, those 
similarities regard such climatic factors as: increased air humidity comparing to inland localities, degree 
of salt saturation of the air ( different in both cases), intensive winds or high insolation (particularly in 
Barcelona). The autonomous or synergic action of these factors in many cases have brought for the analyzed 
buildings similar detrimental effects, resulting in restriction of their technical or aesthetical durability. The 
analysis, that had been carried out, concerning the causes of degradation of building facades, has indicated 
some design and workmanship faults that have contributed to the appearance of deteriorating processes and 
ensuing damages. Assessing those failures, it can be stated that in the majority of analyzed cases, the most 
destructive factors are: 
–  synergic action of rain water and winds,
–  location of buildings by heavy traffic arteries, due to excessive dust deposits on elevations, 
–  selection of inadequate or faulty materials for elevations in the localities subject to dust deposit,
–  intensive insolation of facades and thermal movements of their materials, 
–  disadvantageous forms, tilts and surfaces of facades, 
–  disadvantageous orientation of elevations, in view of dominating winds and of the sun, 
–  faulty design of roof covers with water basins or cascades, resulting in leakages and  depreciation of 

materials, 
–  missing securing systems against uncontrolled flow of water down the facades from balconies and win-

dow sills, in the case of humidity-sensitive materials,
–  external exposition of steel structural components in chemically aggressive localities, 
–  poor knowledge and disrespectful attitude concerning the principles of designing proper structure of  

exterior walls, in view of the vapour permeability of their material.
The enumerated threats and causes of faulty spatial and technological solutions, which abate the 

durability of building facades, come about frequently also in the inland locations, which are distant from 
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seas and water basins. It seems, however, that on the basis of the analysis carried out above, it can be 
stated that the coastal sites accelerate the speed of appearance of faults and spectacular detrimental effects 
to which the buildings are subjected there. Due to that presumption, their choice for this sort of research 
is particularly justified, and has an educational value. The observed effects can serve as a sort of warning 
leading to the increase in the designers` awareness as well as permit to avoid similar errors and imperfections 
in professional practice in the future. They offer a good possibility of acquiring a relevant knowledge for 
architects, who routinely neglect the constructional, and especially, physical aspects in buildings. It should be 
noted, that the quality of architecture is being perceived, nowadays, not only shortly after erection, but also 
much later during the use of buildings. The premature abatement of their durability is contrary to the rules 
of sustainability, which assume a  possibly long lasting use of buildings along with their easy, inexpensive 
modification or modernization. Thus, the extension of their life cycle appears to be in line with the strategy 
of ecological approach to construction, and becomes a paradigm of contemporary architecture [1].

1. Wstęp

Obiekty architektoniczne po ich oddaniu do użytku z reguły odpowiadają mniej lub bardziej dokład-
nie wizjom ich projektantów. Architekci, projektując budynki, uwzględniają głównie aspekty funkcjonalne, 
formalne i konstrukcyjne. Ich dzieła stają się w zasadzie wypadkową tych trzech elementów idei pro-
jektowych. Po oddaniu budynku do użytku projektanci tracą najczęściej zainteresowanie swoim dziełem. 
Tymczasem budynki, uzyskawszy wraz z oddaniem do użytku stan „idealny”, niemal natychmiast poddane 
są naturalnemu procesowi degradacji wynikającemu z ich użytkowania oraz oddziaływaniu zewnętrznych 
czynników klimatycznych i wewnętrznych mikroklimatycznych. Rzadko uwzględniany w procesie pro-
jektowania w sposób kompleksowy i odpowiedzialny aspekt czasu ma stopniowo coraz większy wpływ 
na sprawność i na cechy użytkowe, techniczne i estetyczne budynków. Degradacja obiektów powoduje na 
pewnym etapie konieczność podjęcia działań technicznych zmniejszających intensywność wielokryterial-
nej utraty ich wartości. Wiąże się to z utrudnieniami w ich funkcjonowaniu oraz pociąga za sobą poważne 
koszty pozwalające na powrót do punktu wyjścia bądź redukcję stopnia degradacji. Trwałość obiektów 
staje się istotnym problemem architektury i przemysłu budowlanego. Jest ona szczególnie ważna w obliczu 
wzrostu znaczenia zagadnienia cyklu życiowego budynków i związanych z nim aspektów ekonomicznych 
(life cycle costing). Stanowi on coraz ważniejszy element oceny ekologicznej i energetycznej obiektów 
architektonicznych. Degradacja klimatyczna wiąże się bardzo ściśle ze zmianami walorów estetycznych 
budynków. Już po kilku latach użytkowania obiektów, a często znacznie wcześniej, można zauważyć z re-
guły niekorzystne zmiany w tym zakresie poszczególnych wyeksponowanych elementów. To, co stanowi 
największy problem, to najczęściej ograniczona możliwość wcześniejszego przewidywania i określania 
przyszłych zmian destrukcyjnych. Dotyczy to szczególnie wielu nowych technologii budowlanych, nie-
sprawdzonych w wieloletnich doświadczeniach. Nieprzewidywalność zmian niejednokrotnie wiąże się 
z popełnionymi poważnymi błędami projektowymi. Zdarzają się one nieraz nawet doświadczonym i uzna-
nym architektom. Wynika to z ich zaniedbań bądź z braku dostatecznej wiedzy technicznej. Przyczynia się 
również do tego niechęć do korzystania z możliwości uważnej, dociekliwej obserwacji procesu degradacji 
zaprojektowanych obiektów. Taki „feedback” byłby niewątpliwie pomocny w doskonaleniu wiedzy tech-
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nicznej pozwalającej na uniknięcie błędów w przyszłości. Proces destrukcji i jego skutki najlepiej obser-
wować w klimatach niesprzyjających, gdzie degradacja postępuje w przyspieszonym tempie. Niewątpliwie 
takim polem obserwacyjnym mogą być tereny nadbrzeżne, gdzie woda morska w synergii z wiatrem i in-
tensywną insolacją powoduje najbardziej widoczne i szybkie niekorzystne efekty wpływów klimatycznych 
na budynki.

W ramach badań zjawiska destrukcji klimatycznej wybrano dwa regiony nadmorskie: w Holandii 
i w Hiszpanii. Klimaty w tych strefach pod pewnymi względami są zbliżone, pod innymi jednak zróżni-
cowane. W obydwu przypadkach istotnym czynnikiem destrukcyjnym jest bliskość wody, co umożliwia 
ewentualne porównania. Do badań wybrano obiekty współczesne, stosunkowo niedawno zrealizowane, na 
tyle jednak nienowe aby można było się spodziewać po kilku lub kilkunastu latach użytkowania pewnych 
widocznych oznak degradacji materiałów i elementów elewacji.

2. Przykłady holenderskie

2.1. Nemo Science Center w Amsterdamie

Spośród analizowanych przykładów holenderskiej architektury współczesnej dość spektakular-
nym przykładem degradacji, zapewne niespodziewanej w tym stopniu, jest budynek Nemo Science Center 
w Amsterdamie. Usytuowany bezpośrednio nad wodą, ulega widocznemu obniżeniu wartości technicznych 
i estetycznych swoich elewacji (il. 1). Wybudowany w 1997 roku, po 17 latach użytkowania demonstruje 
widoczne symptomy niezamierzonych zmian na fasadach z blachy miedzianej. Ulegają ona stopniowo 
procesowi plamiastych przebarwień północnej, wyeksponowanej na zbiornik wody, części elewacji. Jak 
widać, nawet odporna na czynniki atmosferyczne blacha miedziana nie oparła się stosunkowo wczesnej 
degradacji (il. 2 i 3). Miejscowa zmiana barwy blachy miedzianej i wyraźny nalot przebarwiający obser-
wuje się również na elewacji południowej, powyżej widocznego na dolnym obrzeżu blach skupiska ognisk 
korozyjnych (il. 4). W tym miejscu nawet przy ładnej, bezdeszczowej pogodzie można zauważyć wodę 
ściekającą po materiale elewacji z basenu znajdującego się na dachu budynku.

Jak się wydaje, przebarwienia w formie wykwitów oraz osadu pyłu można odnieść do czynników 
klimatycznych – głównie wody opadowej, która nawet z powierzchni ujemnie nachylonej nie zdołała spłu-
kać warstwy pyłu w trakcie wielu cykli nawilżania. Świadczyć o takim procesie może jaśniejsza, naturalna 
barwa blachy w strefie górnej krawędzi elewacji. Widać wyraźnie zacieki od wody przemieszczającej osad 
pyłu w kierunku na dół i jego koncentrację w postaci ciemniejszych plam poniżej. To proces dość często 
obserwowany również na elewacjach kamiennych. W tym wypadku intensywniej spłukiwana elewacja od 
strony zachodniej (dominujący kierunek wiatrów) jest pozbawiona ciemniejszych plam; zapewne również 
ze względu na pionową, a nie nachyloną ujemnie powierzchnię tej części elewacji (il. 1). Jeśli chodzi 
o fasadę południową (il. 3), powstanie ognisk korozyjnych należy przypisać błędom wykonawczym, a za-
pewne i projektowym. Na dachu umieszczono wzmiankowany wcześniej płytki basen wodny z kaskadami. 
Rozwiązanie takie niezwykle trudno zrealizować w sposób bezbłędny i stąd penetracja wody z dachu do 
struktury elewacji i jej spływ po wewnętrznej stronie blachy.

2.2. Budynek mieszkalno-biurowy Silodam w Amsterdamie

Ten obiekt jest usytuowany w skrajnie niekorzystnej klimatycznie lokalizacji. Znajduje się ponad 
wodą przy brzegu i jest zbudowany na palach. W miejscu tym wieją silne wiatry. Elewacje obiektu są 
wykonane z kilku odmiennych materiałów, co było estetyczną opcją projektantów (il. 5). Po 12 latach użyt-
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kowania większość materiałów nie wykazuje istotnych widocznych oznak degradacji. Jednakże wyjątkiem 
są fragmenty fasady wykończone beżowymi płytami HPL (High Performance Laminate). Na ilustracji 6 
widać wyraźnie częściowo oderwane fragmenty laminatu. Zauważalna degradacja płyt laminatu w postaci 
oderwanych przez silne wiatry zewnętrznych warstw na ich obrzeżach wydaje się zjawiskiem nieuniknio-
nym w tych warunkach klimatycznych. Synergiczne oddziaływanie wiatru i znacznej wilgoci w powietrzu, 
a także zacinających deszczy, doprowadziło do rozwarstwienia tego wrażliwego materiału. Siła wiążąca 
lepiszcza żywicznego w płytach uległa zapewne osłabieniu, powodując opisywane zjawisko. Materiały 
HPL, będące jeszcze w stosunkowo niedługim użyciu, wykazały w tych ekstremalnych warunkach swoje 
ewidentne wady. Prawdopodobnie uniknięto by tak poważnej degradacji, zabezpieczając krawędzie płyt 
przed penetracją wilgoci do ich wnętrza przez zastosowanie szczelnego profilu obwodowego.

2.3. Dom handlowy De Bijenkorf w Rotterdamie

Ten obiekt ma długą historię i z tego względu nieco odbiega swoim charakterem od poprzednich, 
gdyż okres jego budowy sięga 1957 r. (arch. M Breuer). Trawertynowe elewacje budynku pokryły się 
spektakularnymi ciemnymi plamami o charakterystycznym wzorze (il. 7). Po 57 latach użytkowania wy-
glądają niemal tak samo, jak po 18 latach, gdy ich stan poprzednio zarejestrowałem. Znaczna porowatość 
kamienia sprzyja penetracji wody do wnętrza jego struktury i tym samym przywieraniu pyłu do powierzch-
ni. Grubszy osad pyłu można zauważyć szczególnie na elewacji od strony ruchliwej drogi i w dolnej jego 
partii, co jest zrozumiale. Górna partia fasady, podlegająca mniejszemu zapyleniu i intensywniej zmywana 
wodą opadową, zachowała naturalny kolor. Jak można przypuszczać na podstawie analizy spływu wody 
po elewacji, powstały na niej intrygujący wzór plamisty wynikł zapewne ze specyficznego jej podziału za 
pomocą sześciokątnych, jednakowych płyt kamiennych z zachowaniem dość głębokich spoin. Stały się one 
kanalikami odprowadzającymi wodę (il. 8). Zmienny kierunek silnych wiatrów w tym mieście portowym 
uwidocznił się w niejednolitym ułożeniu strug wody spłukujących fragmentarycznie pył. Przypuszczalnie 
ze względu na porowaty charakter kamienia procedury jego czyszczenia konserwacyjnego tylko w nie-
wielkim stopniu usunęły plamy, a być może nawet je utrwaliły. Zanieczyszczenie elewacji w tym wypadku 
nie obniża zasadniczo stanu technicznego ich materiału, wpływa jednak zapewne w powszechnej opinii na 
obniżenie walorów i trwałości estetycznej budynku.

2.4. Dom mieszkalny dla osób starszych WoZoCo w Amsterdamie

Budynek ten nie znajduje się wprawdzie w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, nie-
mniej dość silne wiatry w portowym Amsterdamie na luźno zabudowanej przestrzeni oraz problematyczny 
dobór materiału elewacji spowodowały w ciągu 17 lat eksploatacji widoczne od strony południowej ślady 
degradacji (il. 9). Fasada wykończona poziomo ułożonymi deskami, potraktowanymi brunatnym impre-
gnatem, zniekształcona została spektakularnymi zaciekami wodnymi. Efekt zapewne nie był przez autorów 
zamierzony. Zacinające strugi wody deszczowej dokonały nierównomiernych plamiastych zaników impre-
gnatu, który przemieścił się i skoncentrował w miejscach bezpośrednio przylegających do stref najczęściej 
wypłukiwanych. Uwidoczniło się to w postaci ciemniejszych brązowych pasm (il. 10). Nieregularność 
wzoru jasnych plam powstałych po wypłukaniu impregnatu z desek oraz ciemniejszych jego koncentracji 
jest związana, jak można stwierdzić po wnikliwej analizie, z nieregularnym rozłożeniem okien i mocno 
wystających balkonów. Z jednej strony stanowiły one osłonę przed deszczem pewnych partii elewacji, 
a z drugiej, podobnie jak parapety okien, tworzyły powierzchnie kierujące wodę na deski elewacji. Zna-
mienne jest porównanie fasady południowej z pozostałymi. Elewacja zachodnia, jak widać na ilustracji 11, 
nie posiada znaczących odbarwień i plam. Jest ona korzystniej usytuowana względem miejscowych domi-
nujących kierunków wiatrów, a jednocześnie jest osłonięta drzewami i sąsiednim budynkiem. To świadczy 
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o zróżnicowanym wpływie czynników klimatycznych na poszczególne fasady budynku w zależności od 
konfiguracji przestrzennej.

3. Przykłady hiszpańskie

Nadmorska Barcelona cechuje się typowo morskim klimatem tej strefy geograficznej. Stosunkowo 
niewielka ilość opadów, lecz spora wilgotność powietrza nasyconego okresowo cząstkami soli oraz inten-
sywne nasłonecznienie stwarzają odmienne od holenderskich warunki klimatyczne. Powodują one pod 
pewnymi względami podobne, a pod innymi odmienne zagrożenia dla budynków.

3.1. Hotel Arts w Barcelonie

Ten wysokościowy luksusowy hotel położony jest niemal bezpośrednio nad brzegiem Morza 
Śródziemnego. Wybudowany w 1992 r., stał się charakterystycznym elementem krajobrazu nadmorskiej 
części Barcelony ze względu na swoją wyeksponowaną na zewnątrz stalową kratową konstrukcję (il. 12). 
Jest on godzien szczególnej uwagi w kontekście rozważanych problemów trwałości estetycznej i technicz-
nej. Wydaje się, że koncepcja tego obiektu w zrealizowanej formie była dość ryzykowna z powodu jego 
nadmorskiego położenia. Przesycone solą morską powietrze stwarza bowiem niemal idealne warunki do 
powstania zjawisk korozyjnych. Jak się można przekonać, tego rodzaju obawy okazały się niebezpodstaw-
ne. Po 22 latach użytkowania na budynku widać wyraźnie proces rozwijania się korozji, pomimo zabez-
pieczenia antykorozyjnego powłoką malarską. Sytuację pogarsza basen wodny na otwartym powietrzu 
zlokalizowany pod budynkiem (ilustracja 13). Unosząca się z niego para wodna ogarnia nie tylko elementy 
konstrukcyjne, ale także metalowe płyty wykończenia elewacji, które powoli ustępują procesowi korozji 
(il. 14–16).

3.2. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 

Ten usytuowany w strefie nadbrzeżnej rozległy obiekt konferencyjny wykazuje po 10 latach użytko-
wania wyjątkowo wiele symptomów degradacji obniżających jego trwałość techniczną i estetyczną (il. 17). 
Dominują uszkodzenia i deformacje pochodzenia klimatycznego. Na ilustracji 19 widać zjawisko akumulacji 
osadu pyłu komunikacyjnego w dolnej partii elewacji wykończonej blachą mosiężną, która nie jest zmywa-
na wodą opadową za sprawą osłonowego charakteru wystających profili stalowych usytuowanych powyżej. 
Fragment elewacji powyżej nich zachował swoją barwę i pierwotny stan techniczny dzięki dostępowi wody 
docierającej do niego poprzez szczelinę w przyległym zadaszeniu. Obserwuje się tutaj podobieństwo do zja-
wisk poprzednio omawianych na przykładach holenderskich. Niekorzystne efekty klimatyczne o przeciwnym 
charakterze można dostrzec na ilustracji 18, gdzie panele elewacyjne ze stali typu „corten” zostały w dol-
nej części pozbawione pierwotnej warstwy impregnacyjnej wskutek braku osłony przez wystające górne 
fragmenty fasady – w rezultacie warstwa rdzy została zniszczona. Pozostały w tej strefie jaśniejsze plamy 
na materiale. Do degradacji tego materiału przyczyniły się również dość widoczne zabiegi konserwacyjne 
dokonywane w celu usunięcia graffiti. W tej zagrożonej aktami wandalistycznymi strefie dokonany wybór 
materiałowy najwyraźniej nie był decyzją właściwą ze względu na wrażliwość materiału na uszkodzenia 
mechaniczne. Otwory przeszklone w płytach, do których dotarła woda opadowa, a prawdopodobnie także 
kondensat powstały na szkle, umożliwiły powstanie wyraźnych zacieków na powierzchni płyt. O ile w dwóch 
poprzednich przypadkach pewne zabiegi konserwacyjne mogą doprowadzić w zróżnicowanym stopniu do 
poprawy estetyki tych fragmentów elewacji, o tyle kolejny wymieniony niekorzystny efekt oddziaływania 
czynników klimatycznych jest praktycznie niemożliwy do korekty. Ilustracja 20 przedstawia płyty elewacyjne 
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znajdujące się powyżej parteru, które uległy nieodwracalnej deformacji. Tym razem uwidocznił się wpływ 
innego czynnika klimatycznego – promieniowania słonecznego. Intensywna insolacja, jaka występuje w tej 
śródziemnomorskiej lokalizacji, spowodowała znaczne ruchy termiczne płyt z perforowanej blachy nierdzew-
nej. Na fotografii widać rozwarstwienie płyt i obsunięcie się umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami 
blach miękkiej pianki poliuretanowej. Nastąpiło to w wyniku cyklicznego rozszerzania się i skurczu blach, 
co doprowadziło do destrukcji spoiwa międzywarstwowego, a w konsekwencji do opadnięcia pianki. Było 
to spowodowane wybrzuszeniem się blach (pierwotnie ze sobą spojonych) generującym siły rozwarstwiają-
ce i utworzeniem się wolnej przestrzeni między nimi. Zjawisko takie wystąpiło za sprawą nieprzesuwnego 
połączenia blach ze sobą na obrzeżu i uniemożliwienia tym samym ich swobodnych ruchów dylatacyjnych. 
Jak można zauważyć na fotografii, wybrzuszenie i rozwarstwienie wystąpiły szczególnie intensywnie w tych 
rejonach blach, gdzie perforacja była bardziej gęstsza, a tym samym te fragmenty były bardziej podatne na 
deformacje. Trwale powyginana blacha jest w tym wypadku elementem praktycznie nienadającym się do 
naprawy i ponownego „wypłaszczenia”. Zjawisko to było dość trudne do przewidzenia, jako że zastosowana 
blacha nierdzewna ma niższy współczynnik rozszerzalności termicznej niż zwykła blacha stalowa. Można 
było zatem przypuszczać, że nie ulegnie ona tak łatwo deformacjom.

3.3. Museu Blau, Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Powszechnie znana realizacja biura Herzog&de Meuron – budynek Muzeum Historii Naturalnej, 
zrealizowany w 2012 r., zaledwie po 2 latach funkcjonowania zdradza ślady degradacji estetycznej i tech-
nicznej z powodów klimatycznych, a także mechanicznych związanych z wandalizmem, na który jest 
stosunkowo mało odporny (il. 21). W tym wypadku ujawniło się przede wszystkim destrukcyjne działanie 
czynnika środowiskowego w postaci nasyconej solą morską pary wodnej. Przyczyniła się ona do powsta-
nia w strefie parteru, dobrze chronionej przed wodą opadową przez nadwieszenie budynku, widocznych 
ognisk korozji na metalicznych powierzchniach paneli ze stali nierdzewnej oraz na elementach je mocu-
jących (il. 22). Występuje tu także akumulacja pyłu na powierzchniach metalowych wynikająca z sąsiedz-
twa ruchliwej ulicy, co jest czynnikiem sprzyjającym korozji. Obiekt demonstruje także inne niekorzystne 
zjawiska natury pozaklimatycznej. Dostępność dolnych fragmentów fasad nadwieszonych nad parterem 
umożliwiła pojawienie się w części budynku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych intencjonalnym 
zaangażowaniem użytkowników sąsiedniej przestrzeni. Uszkodzenia te są ceną zastosowania nowatorskiej 
technologii grubowarstwowego tynku elewacyjnego użytego po raz pierwszy w tym obiekcie i wzbudza-
jącego autentyczne zainteresowanie zwiedzających (il. 23). Tynk, pokryty warstwą farby elewacyjnej 
o barwie fioletowej, ze względu na swoją grubą fakturę jest w sposób naturalny narażony na nadmierną 
akumulację na swej powierzchni cząsteczek pyłu pochodzącego zarówno z sąsiedniej ruchliwej ulicy, jak 
i niesionego wiatrem z pobliskiej plaży. W wyniku tego zjawiska wyraźnie się uwidoczniły strefy wzmożo-
nego osiadania żółtawego osadu tam, gdzie rzeźbiarska, chropowata elewacja posiada fragmenty wypukłe. 
W podobnych miejscach można też zaobserwować inne niekorzystne zjawisko polegające na systematycz-
nym ich zmywaniu przez wody opadowe. W rezultacie tynk pozbawiony został warstwy farby elewacyjnej 
i powstały na nim jaśniejsze plamy. Proces rozjaśniania początkowo intensywnej barwy fioletowej zapewne 
z czasem będzie szybko postępował (il. 24).

3.4. Budynek mieszkalny Walden 7 w Barcelonie

Obiekt ten jest niezwykle ciekawy ze względu na swoją historię dobrze obrazującą problematykę 
trwałości budynków (il. 25). Oddano go do użytku w 1975 roku. Skonstruowany został w technologii 
szkieletu żelbetowego ze ścianami wypełniającymi z bloczków lekkiego betonu (il. 27). Bezpośrednio 
na tym materiale zainstalowano na zaprawie czerwone płytki ceramiczne niskiej jakości na wszystkich 
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elewacjach jako wykończenie zewnętrzne (il. 26). Najwyraźniej projektant nie zdawał sobie sprawy z póź-
niejszych problemów. Nastąpiły one stosunkowo szybko. Już w 1988 roku, czyli po 13 latach użytko-
wania, w czasie mojej drugiej wizyty w tym budynku, obiekt został nad parterem otoczony zadaszeniem 
z siatki w celu ochrony przechodniów przed odpadającymi od elewacji i spadającymi na dół płytkami. 
Głównym powodem tego zjawiska były zapewne zmiany temperaturowe i cykliczne ruchy termiczne pły-
tek powodujące w konsekwencji ich odspojenie. Prawdopodobnie doszło również do kondensacji pary 
wodnej penetrującej ze środka budynku poprzez ściany o znacznej paro- przepuszczalności. W wyniku 
wzrostu temperatury mocno absorbujących ciepło ciemnoczerwonych płytek następowało rozprężanie pary 
i w konsekwencji odspojenie płytek. Czynnik klimatyczny w postaci promieniowania słonecznego stał 
się zapewne główną przyczyną destrukcji materiału elewacyjnego. Zjawisko dyfuzji pary wodnej przez 
zewnętrzne przegrody budowlane i jej negatywne konsekwencje zmniejszające ich trwałość techniczną 
w krajach śródziemnomorskich (o łagodnym klimacie) nie było należycie doceniane. W wypadku domi-
nujących tradycyjnie na tym terenie ścian jednorodnych nie był to znaczący problem. Jednakże, jak się 
wydaje, stał się on istotnym zagadnieniem w omawianym wariancie funkcji mieszkalnej związanej z pod-
wyższoną wilgotnością względną. Wykończenie zewnętrzne budynku wykonano z użyciem elementów 
o niskiej przepuszczalności pary wodnej zainstalowanych na materiale o wysokiej paroprzepuszczalności, 
co jest niezgodne ze sztuką budowlaną. W ostatnim okresie rozpoczęto ostatecznie wymianę oryginalnego 
ceramicznego materiału elewacji na tynk barwiony. Wymieniono także wykończenie balkonów i wykuszy 
na nowe płytki o wyższej jakości (il. 28).Na ilustracji 28 można zaobserwować zjawisko destrukcji este-
tycznej, która następuje stopniowo poprzez niekontrolowane działania właścicieli poszczególnych miesz-
kań. Zróżnicowana, nieskorelowana zabudowa balkonów i aneksja ich przestrzeni w celu powiększenia 
powierzchni mieszkalnej, wymiana okien z zastosowaniem różnych wzorów i technologii to zjawiska nie-
korzystne, znane nie tylko na tamtym terenie, a powodujące wiele szkód w wymiarze estetycznym.

4. Wnioski

Próba porównania zjawisk związanych z problemem trwałości budynków na przykładzie ich lo-
kalizacji w strefach nadbrzeżnych i w klimatach morskich w dwóch krajach europejskich wykazało tylko 
częściowo wzajemne podobieństwa wynikające z ich szczególnych klimatów. Przy wielu specyficznych 
odrębnościach podobieństwa dotyczą takich czynników klimatycznych, jak: zwiększona w stosunku do 
lokalizacji wewnątrzlądowych wilgotność powietrza i jego nasycenie solą, wzmożona wietrzność oraz in-
tensywniejsza insolacja (głównie w wypadku Barcelony). Niezależne oddziaływania tych czynników, bądź 
ich działanie synergiczne, przyniosły w omawianych przykładach realizacji architektonicznych niejedno-
krotnie podobne niekorzystne efekty wpływające na ograniczenie ich trwałości technicznej, estetycznej 
bądź obydwu razem. Przeprowadzona powyżej analiza przyczyn degradacji fasad obiektów wskazała na 
wady projektowo-wykonawcze, które przyczyniły się do powstania zauważonych zniszczeń lub uszko-
dzeń. Dokonując oceny tych zjawisk, można stwierdzić, że najgroźniejszymi czynnikami destrukcyjnymi 
okazały się w większości rozpatrywanych przypadków:
–  synergiczne oddziaływanie wody opadowej i wiatrów,
–  lokalizacja obiektów przy ruchliwych ciągach komunikacji kołowej ze względu na generowane zapyle-

nie powierzchni elewacji,
–  dobór niewłaściwych materiałów elewacyjnych w lokalizacjach poddanych zapyleniu,
–  intensywna insolacja fasad i wywoływane nią ruchy termiczne materiałów elewacyjnych,
–  niekorzystne kształty, nachylenia i faktury fasad,
–  nieracjonalna ekspozycja elewacji w stosunku do przeważających w danej lokalizacji kierunków wia-

trów oraz nieodpowiednia ich orientacja względem słońca,
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–  wadliwe rozwiązanie pod względem technicznym powierzchni dachowych (basen, kaskada wodna) 
powodujące zawilgocenie materiałów elewacji,

–  brak zabezpieczeń przeciw niekontrolowanemu spływowi wody po elewacji z powierzchni balkonów 
i parapetów okiennych w wypadku materiałów elewacyjnych wrażliwych na wilgoć,

–  ekspozycja zewnętrzna stalowych elementów konstrukcji budynku w lokalizacjach o wilgotnej i che-
micznie agresywnej atmosferze,

–  nieznajomość i nieprzestrzeganie zasad prawidłowej struktury ścian zewnętrznych ze względu na prze-
nikanie pary wodnej.

Wymienione zagrożenia i przyczyny wad rozwiązań przestrzennych i technologiczno-materiało-
wych, powodujących obniżenie trwałości elewacji budynków, występują często także i w lokalizacjach 
oddalonych od mórz i zbiorników wodnych. Wydaje się jednak, że jak wynika z przeprowadzonych analiz, 
lokalizacje nadmorskie nadają tym zjawiskom szczególnie przyspieszone tempo i spektakularnie nieko-
rzystne efekty. Z tych względów ich wybór na miejsce tego typu badań jest szczególnie wskazany i ma 
charakter instruktażowy. Zaobserwowane efekty mogą służyć jako swoista przestroga prowadząca do 
zwiększenia świadomości projektantów i pozwalająca na uniknięcie podobnych błędów i niedoskonałości 
w przyszłości. Dają one znakomitą możliwość zdobycia istotnej dla projektantów, a tak często niedoce-
nianej i pomijanej wiedzy. Trzeba bowiem mieć świadomość, że jakość architektury demonstruje się nie 
tylko w początkowej fazie eksploatacji budynków, ale również po wielu latach użytkowania. Obniżenie 
trwałości budynków jest niezgodne z regułami budownictwa zrównoważonego, które zakłada konieczność 
możliwie długotrwałego użytkowania obiektów przy jednoczesnej łatwej i taniej możliwości ich modyfi-
kacji i modernizacji. Tym sposobem wydłużenie ich cyklu życiowego wpisuje się w strategię budownictwa 
ekologicznego i jawi się jako paradygmat współczesnej architektury [1].
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Ill. 1, 2, 3, 4. Nemo Science Center, Amsterdam (arch. R. Piano), 1997 (photo 
by author) 

Il. 1, 2, 3, 4. Nemo Centrum Nauki, Amsterdam (arch. R. Piano), 1997 
(fotografia autora)

Ill. 5, 6. Office and residential building Silodam, Amsterdam (arch.MVRDV), 
2002 (photo by author) 

Il. 5, 6. Budynek mieszkalno-biurowy Silodam, Amsterdam (arch. MVRDV), 
2002 (fotografia autora)
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Ill. 7, 8. Shopping center De Bijenkorf, Rotterdam (arch. M. Breuer), 
1957 (photo by author)

Il. 7, 8. Dom handlowy De Bijenkorf, Rotterdam (arch. M. Breuer), 
1957 (fotografia autora)

Ill. 9, 10. Seniors house WoZoCo, Amsterdam (arch. MVRDV), 
1997 (photo by author) 

Il. 9, 10. Dom mieszkalny dla osób starszych WoZoCo, Amsterdam 
(arch. MVRDV), 1997 (fotografia autora)   

Ill. 11. Seniors house WoZoCo, Amsterdam (arch. MVRDV), 
1997 (photo by author)

Il. 11. Dom mieszkalny dla osób starszych WoZoCo, Amsterdam 
(arch. MVRDV), 1997 (fotografia autora) 
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Ill. 12, 13, 14, 15, 16. Hotel Arts, Barcelona (arch. SOM), 1992 (photo by author) 

Il. 12, 13, 14, 15, 16. Hotel Arts, Barcelona (arch. SOM), 1992 (fotografia autora) 
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Ill. 17, 18, 19, 20. El Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona (arch. J.L.Mateo), 2004 (photo by author)   

Il. 17, 18, 19, 20. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 
Barcelona (arch. J.L.Mateo), 2004 (fotografia autora) 

Ill. 21, 22. Museum of Natural History Museu Blau (arch. 
Herzog&de Meuron), 2012 (photo by author)  

Il. 21, 22. Muzeum Historii Naturalnej Museu Blau (arch. 
Herzog&de Meuron), 2012 (fotografia autora) 
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Ill. 23, 24. Museum of Natural History Museu Blau (arch. Herzog&de Meuron), 2012 
(photo by author)

Il. 23, 24. Muzeum Historii Naturalnej Museu Blau (arch. Herzog&de Meuron), 2012 
(fotografia autora) 

Ill. 25, 26, 27, 28. Residential building Walden 7 (arch. R. Bofill), 1975 (photo by author) 

Il. 25, 26, 27, 28. Budynek mieszkalny Walden 7 (arch. R. Bofill), 1975 (fotografia autora)
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Everything that exists within the realm of architecture has some form and some matter. There is no 
matter that would not present itself in its specific form; there is no form that would be deprived of matter. 
Forms and matters are therefore inseparable, and in that case they are always in a physical construction, 
reliant on each other [1, p. 350]. It would seem that this aesthetic state, once defined by Roman Ingarden is 
final, and its universality is the rule of creation of every single piece of architecture. The thesis is validated 
by the designers of the so-called “concrete architecture” – the architects who conclude that architecture is 
an art that is determined by a material. 

Concrete buildings allow an insight into the nature of the material, which to this day has established 
its substantial iconography, which is a collection of meanings, ideas and formal concepts of a work of 
architecture. Compared to other materials, designers do not treat concrete as “neutral”, but surely as 
a “decisive” and ‘meaningful” component of a design, whose “modernity” should exclude it from the 
system of meanings attributed to other materials. Until recently, the prevalent thought was directed towards 
making it flawless and devoid of imperfections; the question was how to make concrete more durable, 
stronger and more resistant to external influences. However, it has emerged that the concrete used for 
constructing buildings is not “resistant” to meaning, that it has its diverse content and symbolism – a “depth 
of matter”. Unlike the so-called “traditional” materials, whose meaning is often treated as inherent and 
planted within them – the meaning of concrete is “liquid” (sic!) and is liable to transformations. Concrete 
defies unambiguous definition, one that could be given by the industry, for its iconography works on the 
level of paradoxes and contradictions. In architecture, the employment of concrete/reinforced concrete in 
the aesthetic and technical sphere is granted its expression through correct use of the notion. Louis Kahn’s 
words come to mind: “If you are dealing with concrete, you must know the order of nature, you must know 
the nature of concrete, what concrete really strives to do” [2, p. 288].

1. The passing of form – transformation of matter. August Perret,  
Notre-Dame-de-la-Consolation church, Le Raincy 1922–1923

Built in Le Raincy in 1923, Notre-Dame-de-la-Consolation designed by the „father of reinforced 
concrete”– August Perret, is an example that shows the evolution which took place on the plane of 
transformation of matter and structure of Roman Catholic churches at the beginning of the 20th century. 
Dominant over a small town, classic mass of reinforced concrete became a standard reproduced in the 
whole Europe of the time, for the next thirty years, until Le Corbusier (Perret’s student) designed the Notre-
Dame-du-Haut chapel in Ronchamps in 1955. However, it was not the form of the edifice, but its matter that 
defined the power of influence on the pre-war ideas in architecture. Critic of architecture, Henry-Russell 
Hitchcock wrote in 1958 about the demiurgic significance of the employed material, used by Perret in 
the construction of the church: “When Perret erected Notre-Dame in Le Raincy (…) concrete reached its 
maturity as a construction material” [3].

*** 

There should be no doubt while interpreting the motives of the architect – Notre-Dame-du-Raincy 
is a construction, whose form and shape are the continuation in the neoclassical tradition. The church – 
that harks back to the neo-Gothic and Art Nouveau aesthetics, uncovered the author’s fascination with the 
great works of the Middle Ages and the Viollet-Le-Luca theory of beauty and was immediately dubbed 
“Saint-Chapelle of reinforced concrete” («Saint Chapelle du béton armé»), mainly thanks to the traditional 
structure of the classic nave-and-two-aisles hall, that corresponded with the mediaeval mapping. The 
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church is crowned with a soaring, 50-metre belfry, reminiscent of a Gothic cathedral. And although in 1923 
the syntax of this language of architecture was becoming passe, the employment of concrete was deemed 
inventive above other factors. The church was constructed from what the architect regarded as the best and 
the most important – a raw concrete monolith and the light matter – two entities that indicated the direction 
of the thought that created new rules for the space of sacrum. It was not coincidental that the architectural 
shape was established by the decision to choose a material fit for a quick erection of the church and the fact 
that there were financial limitations fixed by the abbot of the parish, Felix Nègre. Reinforced concrete was, 
in the light of abovementioned conditions, deemed the most appropriate for the construction of an edifice 
consisting from elements that created the basic sacred and liturgical meaning in a votive temple. The impact 
of this decision was to be discovered only after the 14-month period of construction had been concluded. 

After this time, the work of brothers Auguste and Gustave Perret presented its constructivist, 
traditional lineage, beneath which showed the conception of a robust, monolithic aesthetic, propped on 
the “intention to clean” the cubature from plaster, colour, classical order, traditional detail – a rift from the 
traditional weightiness of the walls and the need to give a certain freedom of using the space that consisted 
of repeatable elements. Le Raincy presents the ideas of architecture that conform with the spirit of the 1910 
Adolf Loos manifesto, which rejected everything inessential in architecture. What shows as well is the 
influence that Werkbund and theses of Hermann Muthesius had on the creators of the church – the calls 
to create pure form through logic and the nature of material. These efforts are not another rational method 
of engineering that would present the logic of space, the purpose of formal elements or the economics of 
structure taken from the realm of industrial to church architecture. The Le Raincy basilica is the first attempt 
at the materialization of the idea of church architecture in its most basic status of creating an archetypical 
meaning – the model form – the essence of ordering shape-idea and content-matter. 

In accordance with the intention of the architect, the church is a hall, whose shape is outlined between 
the traditional net of pillars and the external reinforced concrete frames, filled with prefabricated curtain of 
colourful stained-glass windows. In this vision, the order of pillars cherished by Perret, transformed into 
an order of 11-metre pillars simple in expression – with diameters sufficient to support the particular spans, 
although bearing a previously unseen slenderness; the vault of the nave and the barrel vaults of the aisles 
were established as reinforced concrete planes with an unfinished wall face structure, very much reminiscent 
of the aesthetic employed by the creator in numerous industrial buildings. Other elements that complement 
the space of the church create a similar impression: skylights over the baptistery and the votive chapel or 
simple, concrete flooring with expansion joints. The omnipresent, visible aesthetic of a monolith supported 
by modular matter – although all of this has been present in religious buildings since the dawn of mankind, 
for the first time it was granted such a superior position and significance for modernity. When it comes to 
the material, in the new church reinforced concrete replaced brick and stone with all their symbolism – 
but, most importantly, it established the continuity of „visible” theology, presented in traditional structure 
of a temple – the corpus misticus. The employment of monolithic material was also the first step towards 
laying the foundations for sacral architecture that established a unity of ideas, form and matter in the 2nd 
half of the 20th century, when geometrical abstraction took the place of cosmology of circle and square. 

In addition, it was the first instance where a transparent, reinforced concrete frame construction, 
known from warehouses and factory floors became a stage for the “play of objects and solids” in the light – 
it allowed the architect to open the space of the temple in a manner different from the ones known to date. 
The open plan freed the symbolism of a Catholic church from the shadow and presented a new harmony 
between the omnipresent colour of light of the stained-glass windows and the material neutral in colour and 
texture, which absorbed this light. The visible geometry and the fundamental shape present in the entirety 
of the solid do not allow for the domination of any element above the basic plasticity – the unity of light 
that the church and the concrete (the superior matters) have – this releases the plausibility of emotions and 
immateriality of space. 
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Without doubt, similarly to Perret’s earlier designs, Le Raincy is also an example of “aestheticization” of 
old forms and symbolisms of architecture through the medium of reinforced concrete. “If there is no construction, 
there is no architecture” – Auguste Perret elaborated on the problem with the meaning of translation of material 
structure into form [15, p. 20]. Perret’s collective works seem to be an image of a function “in search of” a new 
form, and the architect himself has been to this day regarded as the first to discover new means of architectural 
expression in, yet unexplored by other designers, the possibilities that are provided by reinforced concrete. 
Perret’s groundbreaking work occasioned the fact that the superior quality of modern architecture is the idea 
that establishes the dominance of the distinctive structure of a building. Perret’s words that stated: “architecture 
is not matter – architecture is orderliness” caused the conviction that reinforced concrete can not only build 
a new space for people, but also the shape of sacrum in the 20th century [4].

Auguste Perret did not have the ambition that characterized the artists of the modernist Avant Garde, 
who searched for novelty hidden under the notions of abstraction and formal reduction. The architect was, 
to the end, an adherent of the employment of classical past through the possibility of adapting reinforced 
concrete so that it met the classical form. Cezary Wąs writes that: “The Le Raincy church is of such 
importance because it is novel in many aspects (which was eagerly admitted) and at the same time it retains 
the tradition of religious buildings (which was admitted much less eagerly)” [5, p. 159]. This is why we 
acknowledge today that the Le Raincy church is not an attempt at copying the old form, but rather an effort 
to rationalize and adapt it to the existing, modern means of constructing forms [5].

***

To understand the full intentions enclosed in Perret’s work, it seems logical to consult the fundamental 
study by Peter Collins, entitled Concrete: The Vision of New Architecture. The opus, which is above all, an 
inquiry into the architect’s work, shows his significance at the beginning of concrete architecture. According 
to Collins, it was in Le Raincy that Perret for the first time elevated concrete, calling it a noble material, 
thanks to which it became possible to attribute full legibility to an architectural structure – and through 
this – a new architectural meaning. The architect called this attempt of shaping ideas in a concrete form the 
aesthetics of rawness (brut) or nakedness (nudité) in which he finds “nobility” but not “modernity”. In 1959 
Peter Collins employed, in contrast with Reyner Banham’s new brutalism (1955), the term „old brutalism” 
to describe Perret’s usage of concrete [6, p. 315].

Collins’s study is a proposal to „read anew” the beginnings of the history of concrete idea and matter. 
The author quotes the words of the poet Paul Jamot, on his visit to the Le Raincy church – he described 
this state of unfinished concrete (“état brut”) as an aesthetic fact – a thing that should not be negated with 
the argument of accidental usage of matter or economical choice. The author gives as evidence the rich, 
meaningful and even popularizing concrete practice of the Perret brothers and turns to Le Raincy to find a new 
meaning for architecture from the beginning of the 20th century: “naked concrete for the first time plays the 
role of refined matter” [6, p. 325], that discovers in its harshness (“rudesse”) a kind of beauty ‒ previously 
unseen in monumental buildings. This surprising conclusion, although rejected after thirty years by the critics 
of the Avantgarde, specifies the time and place of birth of the Brutalist architecture; it also reveals a certain 
paradoxical hypothesis pertaining to continuity/lack of continuity and continuation/lack of continuation in 
architectural thought. In 1966 everybody, including Reyner Banham, concluded that the only usage of béton 
brut for purely aesthetic purposes that was significant for the idea of architecture happened in Marseilles in 
1952 during the construction of a housing unit, whose designer was Le Corbusier [6].

 Notre-Dame-du-Raincy became “the first temple” that conveyed the message of modernism, but at 
the same time “the last” monument of such shape that expressed the thought of the epoch, which would pass 
with the religious works of Le Corbusier. However, thanks to Perret, reinforced concrete, the basic building 
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material of the new times and the new temples, became a matter inextricably linked with the revolution that 
took place in religious architecture and the new meaning of the word sacrum. 

2. The passing of ideas – the standing of matter. Le Corbusier, Maison du Bresil, Paris, 1953–1959

Constructed in 1959, on campus grounds, a housing pavilion for Brazilian students – Maison du Bresil 
is not a typical unit, similar to the others that were built in the period between 1952 and 1965. They differ in the 
functional aim, that was outlined by Le Corbusier – housing units were supposed to form a shape of a modern 
city and to become a vertical city; Maison du Bresil reprises their architectural syntax but is a construction that 
writes itself into the context of the surroundings. Together with the scale, height of the buildings, number of 
floors, form and function, the university pavilion was supposed to be similar in size to other buildings in its 
vicinity, including the one authored by Le Corbusier – The Swiss Pavilion built in 1932. 

The story of the project financed by the Brazilian government seems to be a record of aesthetic 
events – a change in idea, form and matter – that accompanied the architectural entity completed in 1959. 
The project − from the very beginning created by a Brazilian architect – Lucio Costa (Le Corbusier’s 
collaborator from the period of building the Ministry of Education and Health in Rio de Janeiro (1939–
1942) was supposed to establish a continuation of pre-war purist architecture – buildings with a flexible 
potency of functionalism – that hid under the plaster, stone, paint and façade glazing the logic of five rules 
in modern architecture. However, when Le Corbusier’s atelier took over the coordination and supervision 
of the project, it emerged that while he left the fundamental framework of the form, the architect proposed 
a new, material image of the project. The old aesthetics of machine architecture was suddenly replaced by 
a new aesthetics that proclaimed uncompromised use of concrete matter. While Lucio Costa ostentatiously 
withdrew from the collaboration, Le Corbusier led the construction of the building according to his own 
project, not accepted by his predecessor – employing raw concrete as a means of architectural expression. 

“Architecture is a malleable problem” – Le Corbusier wrote in 1923 in “Vers une architecture”, but 
he did not refer unambiguously to any specific architectural material [7, p. 126]. Concrete, steel, glass – in 
the eyes of the architect were as equal a matter of architecture as suitability, wisdom or the beauty in the 
play of solids among the rational net of pillars. In the pre-war works of Le Corbusier architecture – as an 
image of space – became abstract without the onlooker spotting the participation of the building material 
in the usable space. It was only in the Saint-Marie-de-La-Tourette cloister in Eveux that Le Corbusier 
“found/named” concrete anew. Both buildings – not plastered, without alterations, grey, coarse in texture, 
with visible marks of botched workmanship, presented to the world the rise of a new metaphor – the 
béton brut, which started the philosophy and style of brutalism. The great Frenchman paved the way on 
which brutalism evolved from the manifestation of raw matter that proclaimed the transcendence of new 
architecture to a play with concrete, aided with subsequent ideas for structuralization and texturization 
of a building. In 1953, when the construction works began on Maison du Bresil, there already was an 
awareness in the viewers of the Unite d’Habitation in Marseilles (1952), but the remaining ones in Nantes 
and Berlin still stayed on the drawing boards in the atelier at the Nungesser-Coli street in Paris. 

However, similarly as in the other post-war projects – Maison du Bresil presents itself as one of 
the attempts at the analysis of form and its material, which led the designer to a confirmation that there is 
sense in the employed monolithism of architecture – a term which is half-aesthetic and half-structuralist, 
and whose purpose is to create a legible unity of function, form and construction – the notions outlined 
through the “dominance” of materials. Such unambiguously outlined idea adopts the next – the rule of 
the road – promènade architectural – beginning with entrance to the building, through the hall, theatre, 
library, administrative complex and all the way to the housing floors we are witnesses to a pervading 
spatial plasticity of raw concrete, which is accompanied by the playful encounter of the hue of plaster and 
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the texture of the original material. The pavilion is an accumulation of Le Corbusier’s references to the 
sculptural function of architecture – clarity and abstraction of purism was supplemented with the brutalism 
of architectural matter. “I have decided on creating beauty through contrast. I will lead a dialogue between 
austerity and subtlety, between the colourless and the intensive, between precision and accident. I will make 
people ponder” – said Le Corbusier, outlining his new aesthetic path [8, p. 156]. This is why the space of 
the Maison is not only open but also maze-like – determining the shape and direction for specific spatial 
culminations [8]. Subsequent plans, forms, compartments and planes give the surroundings an ambience of 
scenography – an entity controlled by the author with a suitable access of daylight. 

Wszystko, jeśli w jakiś sposób istnieje w architekturze, posiada jakąś formę oraz jakąś materię. 
I nie ma takiej materii, która nie ukazywałaby się w pewnej – jej właściwej – formie, i nie ma takiej formy, 
która byłaby pozbawiona materii. Formy i materie nie dadzą się zatem od siebie oddzielić, czyli w fizycz-
nej budowli są zawsze uzależnione od siebie [1, s. 350]. Wydaje się, że ów stan estetyczny, zdefiniowany 
ongiś przez Romana Ingardena, jest ostateczny, a jego uniwersalność jest zasadą tworzenia każdego dzieła 
architektury. Tezę tę potwierdzają twórcy tzw. architektury betonowej, którzy uznają, że architektura jest 
sztuką zależną od tworzywa. 

Betonowe budynki pozwalają na wgląd w naturę materiału, który zdążył już ustanowić swoją nie-
małą ikonografię, będącą zbiorem znaczeń, idei  i zamysłów formalnych dzieła architektury. W porów-
naniu do innych materiałów twórcy nie traktują betonu jako tworzywa „obojętnego”, lecz z pewnością 
jako składnik dzieła decydujący i znaczący, a jego nowoczesność ma stanowić o wyłączeniu go z systemu 
znaczeń przypisywanych innym materiom. Do niedawna przeważnie zastanawiano się nad tym, co zrobić, 
aby uczynić go bez wad i niedoskonałości, jak sprawić, by beton był trwalszy, mocniejszy i odporniejszy 
na zewnętrzne wpływy. Ale okazało się, że beton wykorzystany do budowy budynków nie jest „odporny” 
na znaczenie, że ma swoją różnorodną treść i symbolikę – „głębię materii”. Inaczej niż tzw. materiały tra-
dycyjne, których znaczenie często traktuje się jako przyrodzone i w nich osadzone – znaczenie betonu jest 
płynne (sic!) i podlega przekształceniom. Beton opiera się jednoznacznemu przekazowi, jak i chciałby mu 
nadać przemysł, ponieważ jego ikonografia działa na zasadzie paradoksów i sprzeczności. W architekturze 
wykorzystanie betonu/żelbetu w wymiarze estetycznym i technicznym zyskuje swoją ekspresję poprzez 
właściwy sens ich użycia. Przychodzą tu na myśl słowa Louisa Kahna: „Jeśli masz do czynienia z betonem, 
musisz znać porządek natury, musisz znać naturę betonu – czym beton stara się być” (tłum. własne, w ory-
ginale cytat ten brzmi: „If you are dealing with concrete, you must know the order of nature, you must know 
the nature of concrete, what concrete really strives to do”) [2, s. 288].

1. Przemijanie formy – transformacja materii. Auguste Perret,  
kościół Notre-Dame-de-la-Consolation, Le Raincy, 1922–1923

Wybudowany w Le Raincy w 1923 roku kościół Notre-Dame-de-la-Consolation autorstwa „ojca 
żelbetu” – Auguste’a Perreta jest przykładem ukazującym ewolucję, jaka dokonywała się w warstwie prze-
obrażenia materii  i struktury świątyń rzymskokatolickich na początku XX wieku. Dominująca nad niewiel-
kim miastem, klasyczna żelbetowa bryła, stała się wzorcem do naśladowania w całej współczesnej Europie 
przez następne trzydzieści lat, aż do momentu wybudowania przez Le Corbusiera – ucznia Perreta – ka-
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plicy Notre-Dame-du-Haut w Ronchamps (1955). Jednak to nie forma budowli, lecz jej materia określiła 
moc oddziaływania na idee architektur przedwojennych. O demiurgicznym znaczeniu tworzywa, w jakim 
Perret wybudował świątynię, pisał w 1958 roku krytyk architektury Henry-Russell Hitchcock: „Gdy Perret 
wzniósł Notre-Dame w Le Raincy (...), beton doszedł do dojrzałości jako materiał budowlany” [3].

*** 

Motywacja architekta wydaje się jasna – Notre-Dame-du-Raincy to dzieło, którego forma i kształt 
przestrzeni są kontynuacją tradycji stylu neoklasycznego. Świątynia – odwołująca się do estetyki neogoty-
ku i Art Nouveau, odkrywająca również fascynację autora wielkimi dziełami średniowiecza i teorią piękna 
Viollet-Le-Duca – została natychmiast okrzyknięta „Saint-Chapelle z betonu zbrojonego” („Saint Chapelle 
du béton armé”), przede wszystkim dzięki tradycyjnej strukturze odpowiadającej średniowiecznemu od-
wzorowaniu – klasycznej trójnawowej hali. Całość wieńczy strzelista, 50-metrowa dzwonnica, w której 
można się dopatrzyć reminiscencji do gotyckiej katedry. I chociaż w 1923 roku składnia tego języka archi-
tektury wydawała się już przebrzmiała, to nowatorskie nade wszystko wydawało się wykorzystanie betonu. 
Kościół zbudowany został z tego, co architekt uznał za najlepsze i najważniejsze – z surowego betonowego 
monolitu i materii światła, dwóch rzeczy wskazujących kierunek myślenia kreującego nowe reguły dla 
przestrzeni sacrum. Nie było w tym przypadku, że kształt rzeczy architektonicznej ustanowiła decyzja 
o wyborze surowca do szybkiej realizacji kościoła, a także wymóg dostosowania się do ograniczonych na-
kładów finansowych parafii opata Felixa Nègre. Żelbet uznano tym samym za tworzywo najwłaściwsze do 
stworzenia budowli ułożonej z elementów kreujących podstawowe znaczenia sakralne i liturgiczne w wo-
tywnej świątyni. O wadze i konsekwencjach tej decyzji mieli się wszyscy przekonać po 14-miesięcznym 
okresie trwania budowy. 

Po tym czasie dzieło braci Auguste’a i Gustave’a Perretów zaprezentowało swój konstruktywi-
styczny, tradycyjny rodowód, przez który przeziera zamysł zdecydowanej, monolitycznej estetyki wspartej 
„chęcią oczyszczenia” kubatury z tynku, koloru, klasycznych porządków, tradycyjnego detalu – oderwania 
od tradycyjnego ciężaru ścian i nadania jej swobody wynikającej z operowania przestrzenią złożoną z po-
wtarzalnych elementów. Le Raincy przedstawia idee architektury zgodnej z duchem oddziałującego z wiel-
ką siłą od 1910 roku manifestu Adolfa Loosa odrzucającego wszystko, co zbędne w architekturze. Widać 
także wpływy Werkbundu i tez Hermanna Muthesiusa nawołujących do kreacji czystej formy poprzez 
logikę i naturę materiału. Zabiegi te nie są jedynie kolejnym racjonalno-inżynierskim sposobem ukazania 
logiki przestrzeni, celowości elementów formalnych czy ekonomiki struktury przeniesionej z praktyki ar-
chitektury przemysłowej do architektury sakralnej. Bazylika w Le Raincy jest pierwszą próbą materializa-
cji idei architektury sakralnej w jej najbardziej podstawowym statusie kreowania znaczenia archetypowego 
– formy wzorcowej, esencji uporządkowania kształtu-idei  i treści-materii.

Zgodnie z intencją architekta kościół jest budowlą halową, której kształt wyznaczony jest pomiędzy 
tradycyjną siatką słupów a zewnętrznymi żelbetowymi ramami wypełnionymi prefabrykowaną kurtyną 
wielokolorowych witraży. Porządki kolumnowe, Perreta ulubione, w tej wizji zamieniły się w proste w wy-
razie słupy o 11-metrowej wysokości – o przekrojach wystarczających dla danych rozpiętości, choć o nie-
spotykanych wcześniej smukłościach. Sklepienie nawy głównej, jak i kolebki naw bocznych ustanowio-
no jako żelbetowe płaszczyzny o niewykończonej strukturze lica, do złudzenia przypominające estetykę 
stosowaną przez twórcę w licznych budowlach przemysłowych. Podobne wrażenie tworzą inne elementy 
dopełniające przestrzeń kościoła: świetliki nad baptysterium i kaplicą wotywną czy prosta zdylatowana 
cementowa posadzka kościoła. Wszędzie obecna, widoczna surowa estetyka monolitu wsparta modularną 
materią – choć obecna w obiektach sakralnych od zarania – po raz pierwszy otrzymała tak nadrzędną rolę 
i znaczenie dla współczesności. W sensie tworzywa żelbet w nowej świątyni zastąpił cegłę i materię ka-
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mienną wraz z jego wszystkimi odniesieniami symbolicznymi – lecz przede wszystkim ustanawiał ciągłość 
„widzialnej” teologii prezentowanej w tradycyjnej strukturze świątyni jako corpus misticus. Zastosowanie 
monolitycznego tworzywa było również pierwszym krokiem ku stworzeniu podwaliny pod architekturę 
sakralną ustanawiającą jedność idei, formy i materii w II połowie XX wieku, kiedy to abstrakcja geome-
tryczna zajęła miejsce kosmologii koła i kwadratu. 

Także, po raz pierwszy transparentny, żelbetowy układ szkieletowy (znany z magazynów, hal fa-
brycznych) stał się sceną dla „gry rzeczy i brył” w świetle i pozwolił architektowi otworzyć przestrzeń 
świątyni w sposób odmienny od dotychczasowych doświadczeń. Otwarty plan uwolnił z mroku symboli-
kę katolickiej świątyni  i ukazał nową harmonię pomiędzy wszechobecnym kolorem światła witraży a po-
chłaniającym je neutralnym w kolorze i fakturze materiałem. Widzialna geometria i elementarny kształt 
obecne w całości bryły nie powodują dominacji jakiegokolwiek elementu ponad ukazaną podstawową 
plastykę (jedność światła kościoła i betonu) nadrzędnych materii wyzwalającą realność emocji  i niereal-
ność przestrzeni.  

***

Podobnie jak wcześniejsze dzieła Perreta bez wątpienia Le Raincy to również przykład „estetyza-
cji” starych form i symbolik architektury za pomocą żelbetu. „Nie ma konstrukcji – nie ma architektury” 
– tak krótko określał Auguste Perret problem sensu przełożenia struktury materialnej na formę [15, s. 20]. 
Wszystkie realizacje Perreta wydają się bardziej obrazem funkcji „poszukującej” nowej formy, sam archi-
tekt zaś jest uznawany do dziś za pierwszego, który odkrył nowe środki wyrazu architektonicznego w nie-
zbadanych jeszcze przez innych twórców możliwościach żelazobetonu. Jego prekursorska praca spowodo-
wała, że nadrzędną cechą współczesnej architektury jest idea ustanawiająca dominację wyrazistej struktury 
budynku. Ze stwierdzenia Perreta, że „architektura nie jest materią – architektura jest uporządkowaniem”, 
wyewoluowało w konsekwencji przekonanie o tym, że żelbet może nie tylko zbudować nową przestrzeń 
dla ludzi, lecz także kształt sacrum w XX stuleciu [4].

Auguste Perret nie miał nigdy ambicji twórców awangardy modernizmu, poszukujących nowo-
ści ukrytej pod pojęciami abstrakcji  i redukcji formalnej. Architekt, aż do końca, był zwolennikiem wyko-
rzystania klasycznej przeszłości poprzez możliwość adaptowania żelazobetonu do jej uformowań. Cezary 
Wąs pisze, że: „Znaczenie kościoła w Le Raincy polega na tym, że jest on w wielu aspektach nowator-
ski (co przyznawano chętnie) i równocześnie zachowuje tradycję budowli kościelnej (co przyznawano 
znacznie mniej chętnie)5” [5, s. 159]. Dlatego uznajemy dziś, że świątynia w Le Raincy nie jest próbą ko-
piowania starej formy, lecz raczej wysiłkiem dotyczącym jej racjonalizacji  i dostosowania do istniejących, 
współczesnych środków budowy formy [5].

***

Aby w pełni zrozumieć intencje zawarte w dziele Perreta, warto sięgnąć do fundamentalnego opra-
cowania Petera Collinsa pt. Concrete: The Vision of New Architecture. Jest to studium twórczości architek-
ta, w którym ukazano jego decydujące znaczenie dla początków architektury tworzonej w betonie. Według 
Collinsa to właśnie w Le Raincy po raz pierwszy Perret nobilitował beton, nazywając go materiałem szla-
chetnym (noble), dzięki któremu stało się możliwe nadanie pełnej czytelności strukturze architektonicznej 
i – poprzez tę ewidentność – uzyskano nowe znaczenie architektoniczne. Architekt nazwał ową próbę 
ukształtowania idei w betonowym kształcie estetyką „surowości” (brut) lub „nagości” (nudité), w której 
odnajduje „szlachetność”, lecz nie „nowoczesność”. W 1959 roku Peter Collins – w odróżnieniu do uży-
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tego przez Reynera Banhama terminu new brutalism (1955), który wszak parafrazuje – określa znaczenie 
betonu Perreta jako old brutalism [6, s. 315]. 

Książka Collinsa jest propozycją „odczytania na nowo” początków historii betonowej idei  i materii. 
Autor cytuje słowa poety Paula Jamota, który był w kościele w Le Raincy i ów „stan braku wykończenia 
betonu” (état brut) uznał za fakt estetyczny, którego nie powinno się negować argumentem przypadkowe-
go użycia materii czy ekonomicznego wyboru. Collins, przywołując na dowód bogatą, znaczącą i wręcz 
popularyzatorską praktykę wykorzystywania betonu przez braci Perretów, dopatruje się w Le Raincy no-
wego znaczenia dla architektury początków XX wieku i pisze [6, s. 325, tłum. własne], że „nagi beton 
po raz pierwszy gra rolę materii szlachetnej” odkrywającej w swojej surowości (rudesse) rodzaj piękna 
‒ wcześniej nieobecnego w budowlach monumentalnych. Ta niespodziewana konkluzja, choć odrzucona 
po trzydziestu latach przez krytyków awangardy, określa czas i miejsce powstania stylistyki brutalizmu, 
ujawnia nam również pewną paradoksalną hipotezę dotyczącą ciągłości/braku ciągłości  i kontynuacji/
braku kontynuacji idei architektonicznej. W 1966 roku wszyscy, łącznie z  Reynerem Banhamem, uznali, 
że jedyne liczące się dla idei architektury wykorzystanie béton brut w celach wyłącznie estetycznych miało 
miejsce w Marsylii w 1952 roku w trakcie budowy jednostki mieszkaniowej przez Le Corbusiera [6].

Notre-Dame-du-Raincy stała się „pierwszą” świątynią materialnego przesłania modernizmu, lecz 
zarazem „ostatnim” w takim kształcie monumentem wyrażającym epokę, która odejdzie wraz z sakralnym 
i dziełami Le Corbusiera. Jednak dzięki Perretowi żelbet – podstawowy budulec nowego czasu i jego no-
wych świątyń – stanie się materią nieodłącznie związaną z rewolucją, jaka dokonała się w architekturze 
sakralnej i z nowym rozumieniem słowa sacrum. 

2. Przemiana idei – trwanie materii. Le Corbusier, Maison du Bresil/Dom Brazylijski,  
Paryż, 1953–1959

Zrealizowany w 1959 roku w miasteczku uniwersyteckim pawilon mieszkalny dla studentów bra-
zylijskich – Dom Brazylijski – nie jest typową budowlą o takim przeznaczeniu, zbliżoną do innych po-
wstałych w okresie od 1952 do 1965 roku. Różni je cel funkcjonalny wyznaczony przez Le Corbusiera 
– jednostki mieszkaniowe miały ustanowić kształt miasta współczesnego, same stając się wertykalnym 
miastem. Dom Brazylijski, powtarzając ich składnię architektoniczną, jest jednak obiektem wpisującym się 
w kontekst otoczenia. Swoją skalą, wysokością zabudowy, liczbą kondygnacji, formą czy programem funk-
cjonalnym pawilon uniwersytecki miał być zbliżony rozmiarami do położonych w bezpośredniej bliskośc 
i innych pawilonów, w tym Pawilonu Szwajcarskiego autorstwa Le Corbusiera (1932). 

Historia projektu, finansowanego przez rząd brazylijski, wydaje się zapisem przebiegu zdarzeń es-
tetycznych – przemiany idei, formy i materii towarzyszącej pracy architektonicznej zakończonej budową 
w 1959 roku. Projekt – od początku tworzony przez brazylijskiego architekta Lucia Costę, współpracowni-
ka Le Corbusiera z okresu budowy Ministerstwa Oświaty i Zdrowia w Rio de Janeiro (1939–1942) – miał 
stanowić kontynuację przedwojennej architektury purystycznej, w której dominowały obiekty o plastycznej 
sile funkcjonalizmu, ukrywające pod tynkiem, kamieniem, farbą, szkłem elewacyjnym logikę pięciu zasad 
współczesnej architektury. Kiedy jednak koordynacją i nadzorem nad projektem zajęła się pracownia Le Cor-
busiera, okazało się, że pozostawiając zasadnicze zręby uformowania budowli, mistrz zaproponował nowy 
materialny obraz dzieła. „Stara” estetyka architektury maszynowej niespodziewanie ustąpiła miejsca „nowej” 
– demonstrującej bezkompromisowe użycie betonowej materii. Nie bez ostentacyjnego wycofania się przez 
Lucia Costę ze współpracy, Le Corbusier poprowadził realizację budowli we własnej, niezaakceptowanej 
przez poprzednika wersji architektonicznej – w odsłonie architektury wykonanej z betonu brutalistycznego. 

„Architektura jest problemem plastycznym” – pisał Le Corbusier w 1923 roku w traktacie „Vers 
une architecture”, nie odnosząc się wszakże jednoznacznie do jakiegokolwiek tworzywa architektoniczne-
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go [7, s. 126]. Beton, stal, szkło w oczach architekta były tak samo równoważną materią architektury jak 
stosowność, mądrość czy uroda gry brył pośród racjonalnej siatki słupów. W przedwojennej twórczości Le 
Corbusiera architektura jako obraz przestrzeni stawała się abstrakcyjna, widza miał nie dostrzegać udziału 
budulca przestrzeni użytkowej. Dopiero w budynku Jednostki Marsylskiej i w klasztorze Saint-Marie-de-
-La-Tourette w Eveux Le Corbusier „odnalazł/nazwał” beton na nowo. Obie budowle – nieotynkowane, 
bez retuszy, szare, chropowate w fakturze, z widocznymi znamionami niedoróbek wykonawczych – ogło-
siły światu powstanie nowej metafory, określenia béton brut, które zainicjowało filozofię i stylistykę bru-
talizmu. Wielki Francuz wyznaczył drogę, na której brutalizm ewoluował od manifestacji surowej materi 
i głoszącej transcendentność nowej architektury aż do zabawy z betonem, wspomaganej kolejnymi pomy-
słami na strukturyzację i fakturyzację budynku. W 1953 roku, kiedy przystępowano do budowy Domu Bra-
zylijskiego, zaistniała już w świadomości widzów realizacja Jednostki Mieszkaniowej w Marsylii (1952), 
pozostałe – w Nantes i w Berlinie pozostawały wciąż na deskach kreślarskich w pracowni przy ulicy Nun-
gesser-Coli w Paryżu. 

Tak jak inne powojenne dzieła, również Dom Brazylijski jawi się jako próba analizy formy i two-
rzywa, która utwierdzała twórcę w przekonaniu o sensowności zastosowanego monolityzmu architektury 
‒ pojęcia na pół-estetycznego, a na pół-strukturalnego, którego celem było stworzenie czytelnej jednośc 
i funkcji, formy i konstrukcji ‒ kategorii określonych poprzez „dominację” materiałową. Tak jednoznacz-
nie określona idea przyjmuje kolejną ‒ zasadę drogi (promènade architectural), począwszy od wejścia 
do budynku, przez hol, teatr, bibliotekę, zespół administracyjny, aż po kondygnacje mieszkalne, jesteśmy 
świadkami wszechogarniającej nas przestrzennej plastyk i surowego betonu, któremu towarzyszy rozgryw-
ka pomiędzy kolorem tynku a fakturą pierwotnego tworzywa. Pawilon jest kumulacją odwołań Le Cor-
busiera do myśli o rzeźbiarskiej funkcji architektury – czystość i abstrakcja puryzmu zostały uzupełnione 
brutalizmem materii architektury. „Zdecydowałem się tworzyć piękno przez kontrast. Poprowadzę dialog 
pomiędzy surowością i delikatnością, pomiędzy bezbarwnymi intensywnym, pomiędzy precyzją a przy-
padkiem. Zmuszę ludzi do myślenia i refleksji” – mówił Le Corbusier, określając swoją nową drogę este-
tyczną [8, s. 156]. Dlatego przestrzeń Domu nie jest jedynie otwarta, lecz również… labiryntowa – określa 
kształt i kierunek drogi dla poszczególnych kulminacji przestrzennych [8]. Wyłaniające się z cienia kolejne 
plany, formy, przegrody i płaszczyzn nadają otoczeniu sens scenografii – kontrolowanej przez twórcę od-
powiednim dostępem światła zewnętrznego. 

W tej wędrówce objawia się nam różnorodność faktur i kształtów wyznaczających dwoistość este-
tyczną – regularność stojącego na betonowych podporach Domu z nieskrępowanym, swobodnie ukształ-
towanym parterem budynku zawierającym foyer i część administracyjną. Beton w pawilonie wymieszany 
jest z rustykalnym kamieniem, szarość lica miesza się z malowanym drewnem stolarki okiennej i drzwio-
wej, układ nieregularnych deskowań łączy się z naturalnie prefabrykowaną kratą loggi (brise soleil), ręcz-
nie nałożony kolor wewnętrznego wyposażenia skonfrontowany jest z naturalnym czarnym kamieniem 
podłóg czy z politurą drewna mebli projektowanych przez Le Corbusiera. Brak tynków na ścianach mów 
i jednoznacznie, że mamy do czynienia z estetyką betonu brut. 

Dominująca ekspresja formalna i materialna w Domu Brazylijskim przypomina o wyprowadzo-
nej przez Gastona Bachelarda poetyce odnoszącej obraz widzialny do istoty formy i materii [9, s. 53]. 
Określona przez filozofa w ten sposób wartość „kamienia” mogłaby być odpowiednio przyporządkowa-
na wartościom betonu wywołującego w odbiorze, jak chce Bachelard, coś na kształt „żywiołu zadumy”. 
Wyobraźnia formalna daje życie przyczynie formalnej, druga daje życie za sprawą użytego materiału. Fi-
lozof wskazuje na obiekt „wyobraźni materialnej” jako ten, który sięga w głąb bytu, poszukuje tego, co 
zarazem pierwotne i wieczne, skupia się na substancji, na treści materii  i wnętrzu przedmiotów, zgłębia 
to, co pierwotne i wnika w materię, usiłując dotrzeć do rdzenia przedmiotówi przeniknąć je od wewnątrz. 
Bachelard opisuje obiekt wyobraźni materialnej jako „wspaniałą potrzebę penetracji, która wykracza poza 
przyciąganie wyobraźni form” [16, s. 12, tłum. własne]. Podobnie beton w dziele Le Corbusiera gra rolę 
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pierwszorzędną dla pobudzenia wyobraźni widza, ale także jest materią równorzędną w ukazaniu przestrze-
ni spełniającej współczesną wizję Gesamtkunstwerk – totalnego dzieła sztuki, budowli, w której nie ma 
granicy między sztukami strukturalnymi a dekoracyjnymi. Gmach Le Corbusiera jest obiektem wyobraźn 
i materialnej uzyskującej, jak się wydaje, status dzieła totalnego odnalezionego na drodze poszukiwań 
uniwersalnego języka architektury.

3. Trwanie idei – przeobrażenie materii. Ricardo Bofill, Zespół mieszkaniowy Espace d’Abraxas, 
Noisy-le-Grand, 1978–1982

Architektura jest sztuką zależną od tworzywa. Forma tej sztuki (morphe) przejawia się w konkretnej 
materii (hyle), niedoskonała materia zaś wyznacza tej formie granice [11, s. 371]. To dzięki materii nie-
realny świat myśli, idei, koncepcji  i szkiców przenosi nas w przestrzeń realnych wartości podległych 
ostatecznej ocenie i odczuciu. Architektura nie jest pod tym względem odmienną dziedziną sztuki od po-
zostałych. Podobnie jak w malarstwie czy rzeźbie transformacja ideii/konceptu w realny przedmiot nadaje 
architekturze sens sztuki budowania, zawarty w relacji pomiędzy konfiguracją kształtu a walorami mate-
rii. Wybór podstawy bytowej dla dzieła sztuki ma decydujące znaczenie dla jego kształtu – a ostatecznie 
jego wartości. Odwołania do form klasycystycznych nie wykluczają dziś myślenia o detalu jako rzeczy 
podkreślającej sens struktury architektonicznej. Ów fragment budowli, któremu twórcy poświęcają wiele 
uwagi, nie jest już traktowany jako pochodna ornamentu, lecz uznawany jest za element odpowiedzialny 
za przeniesienie w rzeczywistość materialną poetyckiego znaczenia obiektu – jego treści. Logika detalu 
architektonicznego wydaje się kontynuować opowieść twórcy o budynku i niezależnie od tego, czy stoimy 
przed dziełem funkcjonalizmu, postmodernizmu, czy dekonstruktywizmu, detal interpretacyjnie powinien 
posiadać tę samą moc, którą autor zawarł w całej strukturze budowli. Widzom pozostaje jedynie pójść tym 
tropem i odgadnąć sens i logikę konceptu architekta. 

Z pewnością detal betonowego prefabrykatu i klasyczny język są dziś kojarzone z największym 
twórcą architektury opartej na archetypach dzieł baroku i klasycyzmu – Ricardem Bofillem. W Noisy-Le-
-Grand (1978–1982) pod Paryżem w latach 70. i 80. ten hiszpańskiego pochodzenia architekt stworzył 
kształt Nowego Miasta, opierając się na ideach sprzed dwustu lat. Atlas detali porządków kolumnowych 
wykorzystywanych przez wielkich twórców architektury francuskiego baroku i oświecenia: Mansarda, Le-
douxa czy Boulléego stał się tym razem „własnością” architekta współczesnego – twórcy próbującego 
otworzyć drzwi do świata odrzuconego przez modernizm i funkcjonalizm. Intencją Bofilla nie jest jednakże 
kopiowanie antyku, lecz transpozycja elementów dawnej architektury w celu ich włączenia w przestrzeń 
publiczną miasta za pomocą dostępnej technologii  i materii. Beton użyty w zespole Abraxas jest materią 
metaforyczną o zdolności przypominania wszystkiego, co nam się kojarzy z epoką klasycystycznych bu-
dowli. Beton w tym świecie zastępuje kamień, lecz okazuje się, że portyki  i architrawy nie są stworzone 
w substancji monolitycznej, lecz w „wielkiej płycie” – powtarzalnym, barwionym w masie prefabryka-
cie. Dariusz Kozłowski komentuje intencje Bofilla następująco: „Podstawą tej niezwykłej architektury był 
pomysł masowo produkowanego ornamentu – elementu budowlanego Ricardo Bofilla i grupy Taller de 
Arquitectura. Bofill wykazał, że estetyka wytwarzanej przemysłowo architektury nie musi być podporząd-
kowana technologii produkcji, przeciwnie technologia wielkiej płyty nie jest ekonomicznie sprzeczna z in-
dywidualizacją elementu budowlanego. Wtedy rola architekta polega na wypełnieniu idei szczegółami” 
[12, s. 6].

Architektura Ricarda Bofilla sprawia wrażenie, jakby autor chciał ustanowić odwrotny porządek 
myślenia o architekturze – zacząć od detalu i skończyć na całość i założenia. Zespół budowl i miesz-
kaniowych naznaczony piętnem funkcjonalistycznego bloku broni się jednak niespotykanym wcześniej 
(nawet wśród przykładów XVIII-wiecznego klasycyzmu) ekstremalnym podejściem do tematu zespolenia 



64

struktury z ornamentem. Zewnętrzna elewacja Teatru Pałacu Abraxas składa się z toskańskich zdwojonych 
kolumn ułożonych w trzech piętrach, zawierających dziewięć kondygnacji mieszkalnych. Rytm kolumnad 
uzupełniają wielkie porządki wysokości całej budowli, kryjące windy w żłobkowanych półkolumnach. 
Od strony dziedzińca elewację tworzy kolumnada, tym razem z 9-kondygnacyjnych szklanych półkolumn 
zwieńczonych ciężkimi, doryckimi, betonowym i kapitelami, które nic już nie niosą, a ponad nimi jawi się 
wieńcząca kondygnacja, ozdobiona stosownymi prefabrykowanymi ornamentami: gzymsami  i pilastrami. 
Kształtowanie bryły zgodne z zasadą semantyki języka historycznej architektury: baza–trzon–zwieńczenie 
realizuje fantazję o przestrzeni architektonicznej opartej na postmodernistycznej grze znaczeń prymar-
nych, odpowiednich dla masowej zabudowy mieszkaniowej. Sam Bofill wskazuje na pretekst formalny 
swoich założeń: „Powrót do archetypów jest dla mnie powrotem do ich wartości nadrzędnych: przyjem-
ności z bycia w przestrzeni miasta; Łuk, który jest bramą miejską i który podkreśla perspektywę i otwar-
cia, a jednocześnie ukazuje Teatr jako grę dwóch przestrzeni: na zewnątrz przestrzeni wypukłej, w środku 
przestrzeni zamkniętej, domowej rodzinnej. (…) Łuk, Portyk mogą zmienić skalę, ich geometria może 
być potraktowana w sposób niespotkany, i choć mogą być zrealizowane z różnorodnych współczesnych 
materiałów, począwszy od kamienia i szkła przez beton i stal, wszystkie one pozostają rozpoznawane jako 
archetypy” [13, s. 162].

***

Poetyka współczesnej architektury betonowej ma sens zbliżony do znaczenia całej historii architek-
tury, tzn. jest nie tyle systemem reguł, ile indywidualnym programem działania, który artysta układa sobie 
stopniowo, świadomie lub podświadomie, jako ustalony przezeń projekt realizacji dzieła. Wyrafinowanie 
formalne i techniczne, jakie odnajdujemy w dziełach tych twórców, pozwala myśleć o architekturze jako 
sztuce materii i kreowanego w niej detalu (kiedyś ornamentu) tworzonego w tej materii – i które są stoso-
wane od zarania. Herbert Read pisze, że: „Jest to odwieczne roszczenie ducha do prawa ożywiania materii, 
sztuka bowiem przestaje istnieć, jeśli to roszczenie odrzuca” [14, s. 98]. 

Należy zdać sobie również sprawę, że materia architektoniczna przestała już być celem ekspery-
mentu dla twórcy (to pozostaje w domenie inżynierii), twórca zazwyczaj ją zna i świadomie wykorzystu-
je. Dlatego materia może być w zasadzie taka sama w rozmaitych dziełach, można stworzyć wiele dzieł 
architektury z tego samego gatunku kamienia, ze stali, z betonu o takim samym składzie chemicznym. To 
twórca decyduje o końcowym kształcie budowli. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie twórcy „wymyślają” 
materiał odpowiedni do swoich potrzeb, od początkowego kształtu idei aż po końcowy kształt budowli. 
Cechuje ich wiara w to, że wykorzystanie konkretnego budulca powinno być zgodne z wyobrażoną formą, 
co potwierdza sentencję, że forma jest zależna od tworzywa, w którym się przejawia.
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Ill. 1. A. Perret, Notre-Dame-de-la-Consolation Church, Le Raincy, 1922–1923 
(photo by author)

Il. 1. A. Perret, kościół Notre-Dame-de-la-Consolation, Le Raincy, 1922–1923 
(fotografia autora)

Ill. 2. Le Corbusier, Maison du Brésil, Paris, 1953–1959 
(photo by author)

Il. 2. Le Corbusier, Dom Brazylijski, Paryż, 1953–1959 
(fotografia autora)
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Ill. 3. Le Corbusier, Maison du Brésil, Paris, 1953–1959. 
Staircase (photo by author)

Il. 3. Le Corbusier, Dom Brazylijski, Paryż, 1953–1959. 
Klatka schodowa (fotografia autora)
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As there was much interest in the artistic work of the bygone periods, especially Romanesque and 
Gothic style, 19th century architects ventured to continue using the old stylistic forms. Religious buildings, 
however, are not a complete reflection of the architecture of yesterday. Allusions to past periods were not 
just an attempt of continuation or rebirth of a given style, but also a need to refer to essential, native works of 
architecture, to retain the cultural continuity and to consolidate native traditions and sentiments. As a result, 
in the 19th century we observe a development of neo-genre architecture, shaped in a way seemingly in 
accordance with the earlier principles, but with a clearly original interpretation of forms, which manifested 
in a free selection of proportions in layouts, geometry of details or the character of ornamentation. 

Mediaeval architecture served as a foundation for the creation of a new style, often understood as 
“national”. Since the last years of 18th century, there was a rising interest in Gothic style, which was equated 
with a perfect lightness of layouts. According to the views of the time, the layouts were supposed to be 
a transposition of patterns borrowed from nature – therefore the style was treated as an important element 
of national culture in almost all countries. Also in Germany the works of Mediaeval architecture were 
regarded as models of classical magnificence of design in times of the immense greatness of the nation, 
while Gothic style was dubbed a German trend in architecture [4].

When it comes to German architecture, the concept of finishing the construction of the cathedral 
in Cologne in the first half of the 19th century was an event of substantial importance. This monumental 
Mediaeval temple was at the time not only a technical challenge and a testing ground, but also a basic 
pattern and artistic inspiration for architects and restorers. It provoked the need for an analytic study of the 
remaining great works of the Middle Ages on the German territory [6]. The neo-styles that were evolving 
at the time, saw the formation of a historized type of architecture that appeared on the foundations of 
earlier experiences. New forms, which emerged thanks to references to model solutions of the bygone 
periods, became an expression of the individual approach the 19th century designers had on historical 
architecture. Among numerous religious buildings of the time, we can observe smaller, coherent stylistic 
groups, which are a reflection of the period of the architect’s activity, and his preferences in terms of 
design. 

A particularly distinctive group of buildings based on a similar composition of form is the one which 
comprises four suburban churches in Berlin, designed by a splendid German architect Karl Friedrich Schinkel, 
constructed almost simultaneously between 1832 and 1835. The main features that link the buildings are 
the proportions and spatial arrangement, which allude directly to the character of an ancient Greek temple. 
Schinkel, however, did not intend to employ such literal references to antiquity, as did another architect, Peter 
van Nobile, who designed the temple of Theseus in Viennese Volksgarden a decade earlier. The temple is 
a faithful replica of a Grecian building, whereas Schinkel’s suburban churches allude to the Greek pattern only 
in their size, as a basis of laying an architectural decoration with historized motives. The author retained the 
most important ancient features of the temples: a coherent, cubical block on a rectangular projection, covered 
with a gable roof with a small inclination, a tympanum that is a finial for the front and back elevation and 
rhythmic patterns of pillars or pilasters. The remaining elements of divisions in elevation are the architect’s 
free interpretation, and as a result each building gained a distinct character. 

In this group, the first suburban church is an evangelical church of St. Elizabeth, located at 
Invalidenstraße in the Berlin-Mitte district, constructed between 1832 and 1834. The façade is covered 
with a low, triangular tympanum, ornamented with acroterions and serves as a background for a smaller, 
protruding entrance portico with its own tympanum (Ill. 1). The portico is supported by six pillars in Doric 
style, which in turn support the coffer ceiling. Side elevations are divided with the cornice lines, spreading 
onto two storeys, with five window axes. Around the windows there are Baroque return framings. The 
elevation at the back (from the south) was composed differently, in a blend of Romanesque Revial and 
classicism. The finial is a tympanum, whose form alludes to the one at the front. Below, the elevation is 
rounded out with a semicircular chancel annexe, apse-shaped. 



69

After Schinkel’s death in 1841, the Prussian king, Frederick Wilhelm IV, ordered a student of the 
architect, Friedrich August Stüler, to redevelop the four suburban churches. He outlined a design of an 
expansion of the chancel part of the St. Elizabeth church – it was carried out later, in 1860, by a different 
architect – Möller, who built two smaller apses designed by Stüler on both sides of the chancel, and 
closed the two additional annexes of the vestry and baptistery (Ill. 2). Such an approach to organizing the 
presbyterial section of the church is very similar to Stüler’s 1844–1846 design of St. Matthew’s church in 
Berlin a (Ill. 3). Windows in the three apses of St. Elizabeth church are not an example of Romanesque 
Revival, but are a coherent design of rectangular windows of the side elevations. When it comes to finishing 
of the elevation, sandstone blocks were employed, with two different heights of layers. St. Elizabeth’s 
church became a prototype for the remaining three suburban religious buildings designed by Schinkel. 

After the damage of the war, the church was rebuilt. However, the two-storey wooden galleries 
supported by pillars were not restored, which left an austere, empty space, surrounded by plain, unclad 
brickwork. A new, homogenous flooring was installed, as well as an openwork suspended glass ceiling. 
Currently, the building serves as a cultural centre with an extensive monumental space of the multi-function 
room, in which concerts, lectures, exhibitions and parties take place, however with a reservation that the 
character of the meetings must correspond with the reputation of the building. 

The protestant church of St. Paul in the Wedding district of Berlin has a similar form, which alludes 
to classicist layout. The façade of the church is also covered with a triangular tympanum with acroterions in 
the corners. It is supported by four fluted pilasters with Corinthian capitals. Between the pilasters there are 
three identical entrances, surrounded by bands with return bends. The identical rhythm of the pilasters fills 
the side elevations, this time dividing them into six surfaces, pierced with two rows of rectangular windows, 
surrounded by similar bands as the entrance portals. The windows lay in two rows: four middle ones in the 
top floor are substantially bigger that the remaining ones. Elevations, as it happened in St. Elizabeth church, 
have a bright, homogenous structure of regular division, rusticated with rectangular, shallow grooves (Ill. 4).

The two remaining Berlin churches are somehow different stylistically. They are the St. John 
the Baptist church in the Moabit district and the Alte Nazaretkirche in Wedding. The ancient model of 
the spatial arrangement of the main body remained unchanged. What was redeveloped, however, were 
the zoning of elevation, architectural detail and employed material. Classicistic, regular arrangement of 
pilasters and pillars were in this case replaced with rows of semicircularly covered windows, joined into 
multiaxial stripes with a narrow cornice on the impost level – a composition which corresponded with 
Rundbogenstil (a trend, developing in the first half of the 19th century, which alluded to the Byzantine and 
Roman architecture). All elevations have brick structure with cross-shaped arrangement of layers (Ill. 5).

What attracts particular attention, is the careful workmanship of the brick and terracotta detail. Portal- 
and window posts are arranged in a rhythm of multiplied, circular columns, conducted above imposts into 
an archivolt arch with the same outline. Upper framing of the tympanum comprises a protruding cornice 
made of ceramic shaped stones, underpinned with brick, steplike consoles. In St. John the Baptist church 
there is no horizontal closure of the tympanum, as in this place there is a rosetta surrounded with profilings; 
in the Alte Nazarethkirche, on the other hand, the rosetta is placed below the horizontal cornice of the 
tympanum, and in the middle of its surface there is a circular shape of a structure that occupied this position 
originally, but was walled up with another brick. 

Conrad Wilhelm Hase, who worked in Hannover, had a different vision of shaping a temple. 
A professor of architecture at the Hannover Polytechnic, he was the founder of the Hannoverian School of 
Architecture. The architect created a distinctive group of neo-Gothic churches with comparable composition 
solutions, that put the buildings in a coherent formal relationship – with similar details, homogenous 
zoning of the block and a parallel organization of architectural elements. It is impossible, however, to call 
this phenomenon a standardization, because the author was clearly aiming at the differentiation of each 
building through modification of the proportions of its elements, choice of suitable architectural details and 
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manouvering of formats and modules of compositional arrangements. The common denominator for this 
group of churches is an almost homogenous zoning, based on the layout of a Gothic church. At the front 
there is a slender tower with an elaborate portal, covered with a wimperg. Adhering to the tower is the main 
body of the church, intersected with a transept. On the sides there are the risers of staircases, which lead 
to the interior galleries. Chapels or ambits adhere to a polygonal chancel. This basic spatial arrangement 
was used to experiment with sizes, proportions, rhythmicity of divisions and various configurations of 
different parts of the church. An array of picturesque and diverse architectural solutions was achieved 
through supplementing the buildings with elaborate and frequently filigree neo-Gothic detail. 

One of the essential reasons of creating this formal homogeneity was the need to conform to the 
relatively precise guidelines that designers of German protest churches had to respect. They were published 
in 1861 during an ecclesiastical conference in Eisenach, with the collaboration of architects: Friedrich 
August Stüler of Berlin, Christian Friedrich von Leins of Stuttgart and Conrad Wilhelm Hase. As a result, 
the so-called Regulation was created, according to which new churches were supposed to conform to the 
following main assumptions: 
–  each church should be subject to rules of orientation,
–  in protestant churches, a prolonged outline of floor plan is preferred,
–  the most appropriate style, with roots in tradition of Christian churches, is Gothic style and Romanism, 

treated as pre-Gothic style,
–  the chancel should be appropriately high (to ensure that the altar can be seen from the interior of the 

church) and there should be no barrier, separating the nave,
–  the altar should be located between the rood screen arch and the rear wall of the chancel, so that there 

will be no passage between the altar and this wall. It should be located one step higher above the floor 
of the chancel,

–  the pulpit must not stand below or above the altar,
–  organs with a space for the cantor must be placed on the gallery in the west part of the church, above the 

entrance [1].
Conrad Wilhelm Hase observed the rules of the Eisenach Regulation as he designed many churches 

in small towns, e.g. in Lehrte-Arpke, Langenhagen or Lauenau, but also in the main city of Lower Saxony 
– Hannover. 

One of the examples of such a building is Evangelical Lutheran church of St. John the Baptist in 
Hilter am Teutoburger Wald. It is a small hall church, neo-Gothic in style, with correct orientation, built in 
1857–1859 in the spot where previously stood a church (the west tower from the 13th century was elevated 
and equipped with four pediments). It seems that the intention of the designer was the awareness of the 
expression of vantage points – from a distance small details cannot be seen, but what is important is the 
block itself, with characteristically Gothic proportions of the nave, the transept, the tower and the chancel. 
This is why the overall form of the church is relatively concise and geometrical. The windows of the main 
body and the chancel part are in the shape of acutely angled arches and they do not have tracery, fluting and 
elaborate embrasure. The placement of the windows on two storeys attracts attention – they harmonize with 
the levels of wooden galleries inside the church. Lower windows of the nave are narrow biforiums, covered 
with segmental arches. More elaborate detail in the shape of acute angled blends, topped with trefoils can be 
seen around the portals. They are covered with a two-armed arch, mounted into an embrasured lancet arch, 
while the west entrance has an ambience of a gothic porch with profiled embrasures, enclosed in pinnacles 
and topped with a finial. In the corners of the tower, gargoyles were placed, the rood wall, protruding before 
the chancel is adorned with a rosetta and blends of lancet arches and trifoils. The texture of the walls lends 
the church a particularly picturesque character, with the usage of sandstone blocks which differ in hue. 

The remaining churches designed by Hase were almost always made of brick, using solutions and 
details employing the very material; some of the decorative elements repeat in different edifices (Ill. 6). 
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Three Hannoverian churches should be seen as particularly representative: church of Christ, Savior and 
the Apostles. Despite the necessity of conforming to the Eisenach Regulation, which in essence imposed 
the same spatial arrangement of the temple, the architect was clearly trying to break the existing standard 
in every construction, thanks to varied configuration of neo-Gothic elements of the church: slender turrets 
in the form of spires, polygonal chapels adhering to the chancel, embellished wimpergs, pinnacles, flying 
buttresses, gargoyles, rosettas and filigree floral motives, made from burnt-out, specifically moulded bricks. 
(Ill. 7). The abovementioned repetitiveness of some architectural sequences or details does not diminish the 
stylistic value of particular churches, but rather is a legible reference to Conrad Wilhelm Hase’s outstanding, 
idiosyncratic technique. 

The intentions of the architect are projected most clearly into the Hannoverian Evangelical Lutheran 
church of the Apostles, built between 1880 and 1884. The designer aimed at conforming to the rules set by 
the Regulation, but also wanted to achieve a monumental expression and harmonious, as well as incredibly 
picturesque stylistic effect. The church is an interesting building, as it synthesizes all the typical solutions 
employed by Conrad Wilhelm Hase in the remaining temples. It is thus, because the church was erected 
on a relatively small, triangular plot, but the designer did not want to simplify anything, and continued 
with the construction according to his own image of a church as much as possible. Thanks to his approach, 
a monumental edifice was constructed, with synthetically composed elements of the spatial arrangement 
and the entire architectural programme (Ill. 8).

All the elements of construction and ornamentation were made of brick. In order to maximize the 
possibilities of using the material, a wide array of various shaped stones were used, starting with geometrical 
elements of eaves, cornices, slanted ledges, window and portal profiles, and finishing with elaborate, filigree 
details – floral ornaments that fill the cornices, friezes, rosettas, window sills and tympanum surfaces (Ill. 9). 
The building is constructed on a basilica layout with a lowered transept. . Polygonal chancel is surrounded by 
a low ambit. Homogenous bulk of the body of the nave and the chancel (identical in height, as the rood wall 
cannot be seen from the outside) is supported by a structure of low aisles and an even lower ambit, enclosed 
in a rhythmic arrangement of buttresses; the flying buttresses are over the roofs. A small vestry adheres to the 
ambit from the north-east side. West part of the main body is flanked by a slender tower, supported by cross 
buttresses, to which adhere (on both sides) the frames of side entrances. Ground floor serves as a vestibule, to 
which leads a lancet arch portal with profiled embrasure, placed in a set-back alcove, opened from the outside 
with a similar profiled lancet arch. This portal, along with smaller side portals (which lead to staircases) 
covered with segmental arches, creates a triaxial composition of entrances topped with wimpergs. 

The inside of the church is surrounded by multi-storeyed galleries, led from the easternmost corners 
of the annexes attached to the transept’s arms; upstairs they are connected through a pathway, which enables 
to circumnavigate around the church on the upstairs-level – use of staircases is not necessary. Organization 
of the projection of the church, designed by the architect, shows how he conformed to the guidelines of 
the Eisenach Regulation. Small protrusion of the arms of the transept and substantially wider nave (in 
comparison to the width of aisles) ensure a good view over the altar from the whole interior of the church 
[5]. Storeys of the inside galleries have their counterpart in a two-floor arrangement of windows on the 
elevation. Composition of architectural forms and modular arrangement of construction elements of the 
whole building are based chiefly on the rules of two- and triaxial geometry (Ill. 10).

The church was not destroyed during the Second World War; in 2012 a new parish was added to it, 
a two-storey, cuboidal structure with two offsets repeated in opposite corners, that adheres to the south-east 
corner of the transept and the ambit. Texture and colours of the walls, covered with corten, intersected by 
rectangular windows, harmoniously integrates with neo-Gothic, brick design of the church and creates an 
ambience in which modern architecture permeates the 19th century design (Ill. 11). 

An earlier, Evangelical Lutheran church of St. Mark in Wettmar is an interesting counterpoise for 
the group of the religious buildings described above. It was designed by Conrad Wilhelm Hase after an 
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inspiring journey to Italy in 1852, stylistically it is neo-Romanesque. The church was build almost entirely 
of brick (the only non-brick elements are the portal, the rosetta above it, window sills and a low base 
course). Because of the red and sand-like hue of the brick, it also served as an additional decorative element. 
Elevations and the tower in uppermost parts are adorned with decorations in the form of horizontal, two-
colour stripes; above the windows and portals there are lighter, semicircular archivolts, stripes of friezes 
and narrow lines of cornices are also lighter in colour. 

The construction of the church was conducted between 1854 and 1855. The main body of the 
church is a single space hall with classical proportions similar to suburban temples designed by Schinkel 
in Berlin. Inside there are upstairs galleries, supported by wooden poles. From the east there is a short, 
rectangular chancel, closed with an apse. It has two square annexes, adhering to its both sides, covered with 
gabled roofs. From the west, a square tower was added, with two staircases on both sides. The same spatial 
arrangement was copied by Conrad Wilhelm Hase in his later religious designs, but with the employment 
of a different, neo-Gothic style. 

When it comes to architecture, historicism was an interesting period of experiments with form. In 
earlier periods, reaching certain stylistic perfections took place as well, but in the 19th century, the field of 
study was not one dominant rule of composition, but a wide array of patterns, derived from the past times. 
As a result, there appeared on the one hand constructions that were nearly copies of earlier works, but, on 
the other hand, there were efforts to overcome the old canon and create new values on a historical basis, 
which alluded to the composition rules of the past century to different extents. The churches described in the 
above article, designed by outstanding architects of the German historicism period: Karl Friedrich Schinkel 
and Conrad Wilhelm Hase were chosen from a wide group of religious edifices and constitute a valuable 
and unconventional example of shaping the forms. They are also an expression of the aspiration to attain 
a new means of creating architectural objects on the basis of conscious juxtaposition of contradictory 
patterns: the ancient and the mediaeval; and different ways of operating stylistic forms on a homogenous 
spatial arrangement. 

Dziewiętnastowieczni architekci na kanwie zainteresowania twórczością minionych epok, a szcze-
gólnie romanizmem i gotykiem, podjęli próbę kontynuacji dawnych form stylistycznych. Projektowane 
w tym czasie obiekty sakralne nie są jednak pełnym odzwierciedleniem dawnej architektury. Nawiązania 
do przeszłości nie były powodowane wyłącznie chęcią kontynuacji czy odrodzenia danego stylu, lecz po-
trzebą nawiązania do istotnych, rodzimych dzieł architektury, utrwalenia ciągłości kulturowej i dążenia do 
ugruntowania miejscowych tradycji i przyzwyczajeń. W XIX wieku mamy zatem do czynienia z rozwo-
jem architektury neostylowej, kształtowanej w sposób pozornie zgodny z dawniejszymi kanonami, jednak 
z wyraźnie czytelną autorską interpretacją form, wyrażającą się swobodnym doborem proporcji układów 
kompozycyjnych, geometrii detali czy charakteru elementów dekoracyjnych.

Podstawę nowego stylu, rozumianego często jako „narodowy”, stanowiła architektura średnio-
wieczna. Wzrastające od końca XVIII w. szczególne zainteresowanie gotykiem, utożsamianym z dosko-
nałą lekkością układów konstrukcyjnych stanowiących – według ówczesnych poglądów – transpozycję 
wzorów czerpanych z natury, spowodowało, że zaczęto traktować ten styl jako istotny element rodzimej 
kultury w niemal każdym kraju. Również na ziemiach niemieckich dzieła średniowiecznego budownictwa 
uważano za wzory klasycznej wspaniałości architektury, kojarzone z okresem największej świetności pań-
stwa, a gotyk nazwano niemieckim stylem budownictwa [4].
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Dla niemieckiej architektury szczególnie istotnym wydarzeniem stała się rozpoczęta w pierwszej 
połowie XIX w. realizacja koncepcji dokończenia budowy katedry w Kolonii. Ta monumentalna średnio-
wieczna świątynia stała się wówczas nie tylko wyzwaniem technicznym i polem doświadczalnym, ale tak-
że podstawowym wzorem i twórczą inspiracją dla architektów i konserwatorów, pobudzając do analitycz-
nego studiowania zachowanych wybitnych średniowiecznych dzieł na ziemiach niemieckich [6]. W trakcie 
rozwijających się wówczas stylów spod znaku neo-, na bazie dawnych doświadczeń wykształcił się swoisty 
typ architektury historyzującej. Powstające w wyniku odwoływania się do modelowych dla ubiegłych epok 
rozwiązań nowe formy stały się wyrazem indywidualnego spojrzenia dziewiętnastowiecznych twórców 
na architekturę historyczną. Wśród licznych realizowanych wtedy obiektów sakralnych uwidaczniają się 
mniejsze, spójne grupy stylistyczne, stanowiące odbicie okresu twórczości danego architekta i jego prefe-
rencji projektowych.

Szczególnie wyraźnie wyodrębnioną grupę obiektów opartych na zbliżonej kompozycji formy sta-
nowią cztery świątynie podmiejskie w Berlinie zaprojektowane przez znakomitego niemieckiego architekta 
Karla Friedricha Schinkla, zrealizowane niemal jednocześnie w latach 1832–1835. Główne cechy wspólne 
tych obiektów to proporcje i układ przestrzenny, nawiązujące wyraźnie do charakteru starożytnej świątyni 
greckiej. Schinkel nie zamierzał jednak stosować tak dosłownych odwołań do antyku jak przykładowo de-
kadę wcześniej uczynił to inny architekt, Peter von Nobile, projektując świątynię Tezeusza w wiedeńskim 
Volksgarten. Tamtejszy obiekt jest wierną repliką świątyni greckiej, tymczasem podmiejskie świątynie 
Schinkla nawiązują do greckiego wzorca jedynie w swoich głównych gabarytach, traktując go jako podsta-
wę do nałożenia dekoracji architektonicznej o motywach historyzujących. Najistotniejsze utrzymane przez 
autora klasyczne cechy antyczne tych świątyń to: zwarta, prostopadłościenna bryła na prostokątnym planie 
nakryta dwuspadowym dachem o niewielkim kącie nachylenia, zwieńczenie elewacji frontowej i tylnej 
tympanonem oraz układy rytmiczne filarów lub pilastrów. Pozostałe elementy podziałów elewacyjnych są 
już swobodną interpretacją architekta, dzięki czemu każdy obiekt zyskał indywidualny charakter.

Pierwszą świątynią podmiejską tej grupy jest ewangelicki kościół św. Elżbiety położony przy Inva-
lidenstraße w dzielnicy Berlin-Mitte, zrealizowany w latach 1832–1834. Fasada, przekryta niskim, trójkąt-
nym tympanonem zdobionym akroterionami, stanowi tło dla mniejszego, wysuniętego portyku wejściowe-
go z własnym tympanonem (il. 1). Portyk wsparty jest sześcioma filarami o stylistyce doryckiej, podtrzy-
mującymi kasetonowy strop. Elewacje boczne podzielone są liniami gzymsów na dwie kondygnacje z pię-
cioma osiami okiennymi. Okna otaczają opaski z barokowymi uszakami. Inaczej skomponowana została 
elewacja tylna (południowa) – w połączonej konwencji neoromańskiej i klasycznej. Zwieńczenie stanowi 
tympanon odpowiadający formą frontowemu, natomiast poniżej do elewacji dostawiony jest półkolisty 
aneks prezbiterium w kształcie absydy.

Po śmierci Schinkla w 1841 r. król pruski Fryderyk Wilhelm IV zlecił przebudowę czterech ko-
ściołów podmiejskich uczniowi architekta Friedrichowi Augustowi Stülerowi. Sporządzony przez niego 
projekt powiększenia części prezbiterialnej kościoła św. Elżbiety zrealizował nieco później, w 1860 r., 
inny architekt – Möller, dobudowując projektowane przez Stülera mniejsze absydy z dwóch stron prezbite-
rium, zamykające dodatkowe, kwadratowe aneksy zakrystii i baptysterium (il. 2). Taki sposób organizacji 
prezbiterialnej części świątyni jest bardzo zbliżony do projektowanego w latach 1844–1846 przez Stülera 
berlińskiego kościoła św. Mateusza (il. 3). Okna w trzech absydach kościoła św. Elżbiety nie są jednak 
neoromańskie, lecz utrzymane w spójnej konwencji prostokątnych okien elewacji bocznych. Wykończenie 
elewacji ma charakter regularnych ciosów piaskowca z dwiema różnymi wysokościami warstw. Kościół 
Świętej Elżbiety stał się prototypem dla trzech pozostałych świątyń podmiejskich tego autora.

Po zniszczeniach wojennych świątynia została odbudowana. Nie odtworzono jednak dwupiętro-
wych, drewnianych galerii wspartych filarami, pozostawiając surową, pustą przestrzeń zamkniętą cegla-
nymi, nieotynkowanymi ścianami. Wykonano tylko nową, jednolitą posadzkę i podwieszony, ażurowy, 
szklany sufit. Obecnie obiekt pełni funkcję ośrodka kulturalnego z rozległą monumentalną przestrzenią sali 
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wielofunkcyjnej, dającej szerokie możliwości organizacji koncertów, odczytów, wystaw czy przyjęć, co 
wszakże obwarowano zastrzeżeniem, że ranga tych imprez musi być odpowiednia do charakteru obiektu.

Zbliżoną formą, także nawiązującą do układów klasycznych, cechuje się protestancki kościół św. 
Pawła w berlińskiej dzielnicy Wedding. Fasada świątyni również nakryta jest trójkątnym tympanonem 
z akroterionami w narożnikach. Wspierają go cztery kanelowane pilastry z głowicami korynckimi. Pomię-
dzy pilastrami znajdują się trzy identyczne wejścia obramowane opaskami z uszakowatymi załamaniami. 
Identyczny rytm pilastrów wypełnia elewacje boczne, tym razem dzieląc je na sześć pól, przebitych dwo-
ma rzędami prostokątnych okien otoczonych podobnymi opaskami jak portale wejściowe. Okna układają 
się w dwóch rzędach, przy czym cztery środkowe w piętrze górnym są znacznie większe od pozostałych. 
Elewacje, podobnie jak w kościele św. Elżbiety, mają jednolitą, jasną strukturę regularnego podziału o cha-
rakterze boniowania z prostokątnymi, płytkimi rowkami (il. 4).

Nieco inną stylistykę prezentują dwie pozostałe podmiejskie świątynie Berlina – kościół św. Jana 
Chrzciciela położony w dzielnicy Moabit oraz Alte Nazarethkirche w dzielnicy Wedding. Antyczny wzo-
rzec układu przestrzennego korpusów pozostał niezmieniony, modyfikacji uległy natomiast: dyspozycja 
elewacji, detal architektoniczny oraz zastosowany materiał. Klasycyzujące, regularne układy pilastrów lub 
filarów zostały w tym wypadku zastąpione przez rzędy półkoliście nakrytych okien połączonych w wie-
loosiowe pasy wąskim gzymsem na poziomie impost, o kompozycji odpowiadającej rozwijającemu się 
w pierwszej połowie XIX w. stylowi okrągło-łukowemu, nawiązującemu do architektury bizantyjskiej i ro-
mańskiej. Wszystkie elewacje mają ceglaną strukturę o krzyżykowym układzie warstw (il. 5).

Szczególną uwagę zwraca pieczołowite wykonanie ceglanego oraz terakotowego detalu. Węgary 
okien i portali stanowią rytm zwielokrotnionych, okrągłych kolumienek przechodzących ponad impostami 
w łuk archiwolty o tym samym profilu. Górne obramienie tympanonu tworzy wysunięty gzyms z kształtek 
ceramicznych, podbudowany ceglanymi, schodkowymi konsolami. W kościele św. Jana Chrzciciela nie ma 
poziomego zamknięcia tympanonu, w miejscu tym znajduje się rozeta obramowana profilowaniem; z kolei 
w Alte Nazarethkirche rozeta umieszczona jest pod poziomym gzymsem tympanonu, natomiast w środku 
jego pola widoczny jest zamurowany inną cegłą kolisty ślad struktury znajdującej się pierwotnie w tym 
miejscu.

Odmienną wizję kształtowania świątyni przedstawił ponad dwie dekady później działający w Ha-
nowerze Konrad Wilhelm Hase, od 1878 r. profesor architektury na Politechnice w Hanowerze i założyciel 
Hanowerskiej Szkoły Architektury. Architekt ten stworzył charakterystyczną grupę kościołów neogotyc-
kich z porównywalnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi, stawiającymi świątynie w spójnym związku 
formalnym – z podobnymi detalami, jednolitą dyspozycją przestrzenną bryły czy zbliżoną organizacją 
elementów architektonicznych. Nie można jednak nazwać tego zjawiska typizacją, bowiem autor wyraźnie 
dążył do zróżnicowania każdego obiektu poprzez modyfikację proporcji elementów, dobór odpowiednich 
detali architektonicznych oraz manewrowanie formatami i modułami układów kompozycyjnych. Wspól-
nym mianownikiem dla tej grupy świątyń jest niemal jednolita dyspozycja przestrzenna, wzorująca się na 
układzie kościoła gotyckiego. Na froncie znajduje się wysmukła wieża z rozbudowanym portalem nakry-
tym wimpergą, do wieży przylega korpus nawowy przecięty transeptem, a po bokach piony klatek scho-
dowych prowadzących na wewnętrzne galerie. Do wielobocznego prezbiterium dostawiane są kaplice lub 
ambit. Ten podstawowy układ przestrzenny posłużył do eksperymentowania z gabarytami, proporcjami, 
rytmiką podziałów i konfigurowania na różne sposoby poszczególnych części świątyni. Uzupełnienie tak 
kształtowanych obiektów rozbudowanymi, nieraz bardzo filigranowymi detalami neogotyckimi stworzyło 
malowniczy i różnorodny wachlarz rozwiązań architektonicznych.

Jednym z istotnych powodów wykreowania takiej jednorodności formalnej stała się potrzeba funk-
cjonalnego dostosowania do w miarę precyzyjnych zaleceń skierowanych do projektantów kościołów pro-
testanckich w Niemczech. Wydano je w 1861 r. na konferencji kościelnej w Eisenach, z udziałem archi-
tektów: Friedricha Augusta Stülera z Berlina, Christiana Friedricha von Leinsa ze Stuttgartu oraz Konrada 
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Wilhelma Hasego. W rezultacie stworzono tzw. Regulację, zgodnie z którą nowe kościoły powinny speł-
niać m.in. następujące główne założenia:
–  każdy z kościołów powinien być orientowany,
–  dla liturgii protestanckiej najbardziej pożądany jest wydłużony obrys rzutu,
–  najodpowiedniejsze style, tkwiące w tradycjach świątyń chrześcijańskich, to gotyk i romanizm, trakto-

wany jako styl pregotycki,
–  prezbiterium powinno być odpowiednio wysokie (aby umożliwić odpowiednią widoczność ołtarza 

z wnętrza świątyni) i pozbawione bariery oddzielającej je od nawy,
–  ołtarz powinien znajdować się pomiędzy łukiem tęczowym a tylną ścianą prezbiterium, tak aby nie było 

przejścia pomiędzy nim a tą ścianą, umieszczony o jeden stopień wyżej ponad podłogą prezbiterium,
–  ambona nie może stać pod lub nad ołtarzem,
–  organy z miejscem dla kantora powinny znajdować się na emporze w zachodniej części kościoła nad 

wejściem [1].
Wynikiem konsekwentnego wypełnienia Regulacji z Eisenach są liczne kościoły projektowane 

przez Konrada Wilhelma Hasego, powstające zarówno w małych miejscowościach, np. w Lehrte-Arpke, 
Langenhagen czy Lauenau, jak i w głównym mieście Dolnej Saksonii – Hanowerze.

Jednym z przykładów tego typu obiektów jest kościół ewangelicko-luterański św. Jana Chrzciciela 
w Hilter am Teutoburger Wald. Jest to niewielka świątynia halowa o stylistyce neogotyckiej, orientowana, 
zbudowana w latach 1857–1859 na miejscu kościoła wcześniejszego (zachodnia wieża z XIII w. została 
podwyższona i wyposażona w cztery schodkowe szczyty). Wydaje się, że autorowi przyświecała idea eks-
presji planów widokowych – z większej odległości drobne detale są niewidoczne, ważna jest tylko bryła 
z charakterystycznymi dla gotyku proporcjami nawy, transeptu, wieży i prezbiterium. Dlatego też ogólna 
forma świątyni jest stosunkowo lapidarna i zgeometryzowana, a ostrołuczne okna korpusu i części pre-
zbiterialnej nie posiadają maswerków, laskowań i rozbudowanych rozglifień. Zwraca uwagę ustawienie 
okien w dwóch kondygnacjach – adekwatnie do poziomów drewnianych galerii wewnątrz świątyni. Dolne 
okna nawy są wąskimi biforiami nakrytymi łukami odcinkowymi. Bardziej rozbudowane detale w formie 
ostrołucznych blend zwieńczonych trójliściami pojawiają się dopiero wokół portali. Są one nakryte łukiem 
dwuramiennym wstawionym w rozglifiony ostrołuk, natomiast wejście zachodnie ma charakter gotyckiego 
domku portalowego z profilowanymi glifami, ujętego w pinakle i zwieńczonego kwiatonem. W narożni-
kach wieży umieszczone zostały gargulce, ścianę tęczową wysuniętą ponad prezbiterium zdobią rozeta 
oraz blendy w formie ostrołuków i trójliści. Wyjątkowo malowniczy charakter nadaje kościołowi faktura 
ścian dzięki zastosowanym ciosom piaskowca o zróżnicowanym odcieniu.

Pozostałe świątynie Hase projektował jednak niemal wyłącznie z cegły, stosując rozwiązania kom-
pozycyjne i detale wykonane również z tego materiału, przy czym niektóre z elementów dekoracyjnych 
powtarzają się w różnych realizacjach (il. 6). Szczególnie reprezentatywnymi świątyniami są trzy kościoły 
hanowerskie: Chrystusa, Zbawiciela i Apostołów. Pomimo konieczności spełnienia założeń kompozycyj-
nych Regulacji z Eisenach, narzucającej w istocie tę samą organizację przestrzenną świątyni, architekt 
wyraźnie dążył do przełamania tego standardu w każdej realizacji dzięki różnej konfiguracji neogotyckich 
elementów świątyni: wysmukłych wież w formie iglic, dobudowanych wokół prezbiterium wielobocznych 
kaplic, dekoracji w postaci zdobionych wimperg, pinakli, łuków przyporowych, gargulców i rozet oraz fi-
ligranowych motywów roślinnych wykonanych z wypalonych, ukształtowanych w odpowiednich formach 
cegieł (il. 7). Wspomniana wyżej powtarzalność pewnych sekwencji architektonicznych czy detali w ni-
czym nie umniejsza walorów stylistycznych poszczególnych świątyń, jest raczej czytelnym odniesieniem 
do znakomitego autorskiego warsztatu Konrada Wilhelma Hasego.

W najbardziej przejrzysty sposób intencje architekta zmierzające do wypełnienia postulatów Regu-
lacji, ale także uzyskania monumentalnego wyrazu i harmonijnego oraz niezwykle malowniczego efektu 
stylistycznego ilustruje hanowerski ewangelicko-luterański kościół Apostołów, budowany w latach 1880–
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1884. Jest to o tyle ciekawy obiekt, że zawiera w syntetycznym zestawieniu niemal wszystkie typowe roz-
wiązania stosowane przez Hasego w pozostałych świątyniach. Stało się tak dlatego, że kościół powstał na 
stosunkowo niewielkiej, trójkątnej działce, jednak architekt nie zamierzał stosować z tego powodu jakich-
kolwiek uproszczeń, konsekwentnie realizując swój programowy wizerunek świątyni w możliwie szerokim 
zakresie. Dzięki takiemu podejściu powstał monumentalny obiekt z syntetycznie zakomponowanymi ele-
mentami składowymi układu przestrzennego i pełnego programu architektonicznego (il. 8).

Wszystkie elementy konstrukcyjne i zdobnicze zostały wykonane z cegły. Aby maksymalnie wyko-
rzystać możliwości tego materiału, przygotowano szeroki wachlarz różnorodnych kształtek ceglanych, po-
cząwszy od geometrycznych elementów okapów, gzymsów, skośnych parapetów, profilów okien i portali, 
a skończywszy na rozbudowanych, filigranowych detalach w formie dekoracji roślinnych, wypełniających 
gzymsy, fryzy, rozety, podokienniki czy pola tympanonów (il. 9). Obiekt zbudowany jest w układzie bazy-
likowym z obniżonym transeptem. Wieloboczne prezbiterium otacza niski ambit. Jednolity masyw korpusu 
nawy i tej samej wysokości prezbiterium (bez widocznej z zewnątrz ściany tęczowej) wsparty jest strukturą 
niskich naw bocznych i jeszcze niższego ambitu, ujętych w rytmiczny układ przypór z umieszczonymi 
ponad dachami łukami oporowymi. Do ambitu od strony północno-wschodniej przylega mała zakrystia. 
Zachodnią stronę korpusu flankuje wysmukła wieża wsparta przyporami krzyżowymi z przylegającymi 
z dwóch stron obudowami bocznych wejść. Parter wieży stanowi kruchtę wejściową, do której prowadzi 
ostrołuczny portal z profilowanym rozglifieniem, ustawiony w cofniętej wnęce, otwartej na zewnątrz po-
dobnie profilowanym ostrołukiem. Portal ten, wraz z mniejszymi portalami bocznymi prowadzącymi do 
klatek schodowych, nakrytymi łukami odcinkowymi, tworzy trójosiową kompozycję wejść zwieńczonych 
wimpergami.

Wnętrze kościoła otaczają piętrowe galerie, prowadzone od wschodnich narożników aneksów ra-
mion transeptu – na piętrze są one połączone przejściem umożliwiającym obejście wokół całej świątyni na 
poziomie piętra, bez potrzeby korzystania z klatek schodowych. Szczególnie wyraźne dostosowanie się do 
wymogów Regulacji z Eisenach przedstawia wykonany przez architekta projekt organizacji rzutu świątyni. 
Niewielkie wysunięcie ramion transeptu oraz zdecydowanie większa szerokość nawy głównej w stosunku 
do naw bocznych zapewniają dobrą widoczność ołtarza z całego wnętrza [5]. Kondygnacje wewnętrz-
nych galerii mają swój odpowiednik w dwupiętrowym rozmieszczeniu okien na elewacjach. Kompozycja 
form architektonicznych oraz układ modularny elementów konstrukcyjnych całej świątyni zrealizowane są 
głównie w oparciu o geometrię dwu- i trójosiową (il. 10).

Kościół nie uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej, a w 2012 r. został do niego dobudowany 
nowy dom parafialny, w formie dwukondygnacyjnej prostopadłościennej struktury z dwoma uskokami po-
wtórzonymi w przeciwległych narożnikach, przylegającej do południowo-wschodniego narożnika transep-
tu i ambitu. Faktura i kolorystyka ścian obłożonych kortenem, przeciętych rytmami prostokątnych okien, 
w harmonijny sposób integruje się z neogotycką, ceglaną architekturą świątyni, tworząc ciekawe relacje 
wzajemnego przenikania architektury współczesnej z dziewiętnastowieczną (il. 11). 

Interesującą przeciwwagą dla spójnej grupy opisanych powyżej obiektów sakralnych jest wcze-
śniejszy od nich, ewangelicko-luterański kościół św. Marka w Wettmarze. Zaprojektowany został przez 
Konrada Wilhelma Hasego po inspirującej podróży do Włoch w 1852 r., w stylistyce neoromańskiej. Ko-
ściół zbudowany jest z nielicznymi wyjątkami z cegły (ceglane nie są jedynie: portal, rozeta ponad nim, 
parapety okien oraz niski cokół). Materiał ten posłużył także za dodatkowy element dekoracyjny – dzięki 
zastosowanej czerwonej i piaskowej barwie cegły. Elewacje oraz wieża w górnych częściach posiadają 
dekoracje w formie poziomych, dwubarwnych pasów, natomiast nad otworami okien i portali znajdują się 
jaśniejsze, półkoliste archiwolty, jaśniejsze są również pasy fryzów i wąskie linie gzymsów.

Budowę świątyni prowadzono w latach 1854–1855. Korpus kościoła jest jednoprzestrzenną halą 
o klasycznych proporcjach zbliżonych do podmiejskich świątyń Schinkla w Berlinie. Wnętrze wypełniają 
piętrowe galerie, wsparte na drewnianych słupach. Od wschodu znajduje się krótkie prostokątne prezbi-
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terium zamknięte absydą. Do prezbiterium przylegają z obydwu stron dwa kwadratowe aneksy nakry-
te daszkami dwuspadowymi. Od strony zachodniej dobudowana jest kwadratowa wieża z dostawionymi 
z obydwu stron klatkami schodowymi. Ta sama organizacja przestrzenna została powielona przez Hasego 
w późniejszych realizacjach sakralnych, lecz już z zastosowaniem innej, neogotyckiej stylistyki.

Historyzm stanowi w architekturze interesujący okres eksperymentowania z formą. Dochodzenie do 
pewnych doskonałości stylowych miało miejsce również w epokach wcześniejszych, lecz w XIX w. polem 
działania nie była jedna, dominująca zasada kompozycyjna, ale szeroka gama wzorców czerpanych z mi-
nionych okresów stylistycznych. Efektem były z jednej strony realizacje o charakterze niemal wiernych 
kopii dawniejszych dzieł, z drugiej zaś próby przełamania dawnych kanonów i stworzenia na historycznej 
bazie nowej wartości, w różnym stopniu nawiązującej do ubiegłowiecznych zasad kompozycyjnych. Na 
tym tle wybrane z szerokiej grupy dziewiętnastowiecznych obiektów sakralnych, opisane powyżej dwa 
typy świątyń wykreowane przez wybitnych architektów epoki niemieckiego historyzmu: Karla Friedricha 
Schinkla i Konrada Wilhelma Hasego stanowią cenny i niekonwencjonalny przykład kształtowania form. 
Są także wyrazem dążenia do uzyskania nowego sposobu kreacji obiektu architektonicznego na zasadzie 
świadomego zestawienia przeciwstawnych wzorów: antycznego ze średniowiecznym oraz odmiennych 
sposobów operowania formami stylistycznymi na kanwie jednolitego układu przestrzennego.
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Ill. 1. Berlin, Invalidenstraße, church of St. Elisabeth, front elevation (south) (photo by author)

Il. 1. Berlin, Invalidenstraße, kościół św. Elżbiety, elewacja frontowa (południowa) (fotografia autora)

Ill. 2. Berlin, church of St. Elisabeth, the construction phase (drawn by author)

Il. 2. Berlin, kościół św. Elżbiety, fazy rozbudowy (rys. autora)
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Ill. 3. Berlin, church of St. Matthew, view from the south (photo by author)

Il. 3. Berlin, kościół św. Mateusza, widok od strony południowej (fotografia autora)

Ill. 4. Berlin, church of St. Paul, view from the east (photo by author)

Il. 4. Berlin, kościół św. Pawła, widok od strony wschodniej (fotografia autora)
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Ill. 5. Berlin, Old Nazareth Church, view from the front elevation (photo by author)

Il. 5. Berlin, Alte Nazarethkirche, widok od strony elewacji frontowej (fotografia autora)

Ill. 6. Churches of Conrad Wilhelm Hase, recurrent brick motive: 
1. Lehrte-Arpke, church of the Saint Cross, covering blends,  
2. Hannover, church of the Apostles, frieze, 3. Lauenau, church 
of St. Lucas, frieze, 4. Hannover, church of the Redeemer, 
frieze, 5. Langenhagen, church of St. Elizabeth, frieze (photo 
by author)

Il. 6. Kościoły projektu Konrada Wilhelma Hasego, powtarzalny 
motyw ceglany: 1. Lehrte-Arpke, kościół Świętego Krzyża, 
nakrycie blendy, 2. Hanower, kościół Apostołów, fryz,  
3. Lauenau, kościół św. Łukasza, fryz, 4. Hanower, kościół 
Odkupiciela, fryz, 5. Langenhagen, kościół św. Elżbiety, fryz 
(fotografia autora)
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Ill. 7. Hannover, church of the Apostles, decoration of the windowsill (photo by author)

Il. 7. Hanower, kościół Apostołów, dekoracja podokiennika (fotografia autora)

Ill. 8. Hannover, church of the Apostles, view from the south (photo by author)

Il. 8. Hanower, kościół Apostołów, widok od strony południowej (fotografia autora)
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Ill. 9. Hannover, church of the Apostles, examples of decorative brick moldings, 3D model (by author)

Il. 9. Hanower, kościół Apostołów, przykłady dekoracyjnych kształtek ceglanych, model 3D (oprac. autor)

Ill. 10. Hannover, church of the Apostles, window of the ground floor of 
the aisle, 3D model (by author)

Il. 10. Hanower, kościół Apostołów, okno parteru nawy bocznej, model 
3D (oprac. autor)
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Ill. 11. Hannover, church of the Apostles, place of connecting the contemporary extension with the 
brick wall of the neo-Gothic church (photo by author)

Il. 11. Hanower, kościół Apostołów, miejsce połączenia współczesnej dobudowy z ceglaną ścianą 
neogotyckiego kościoła (fotografia autora)
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Public space in its physical aspects is considered commonly accessible. Over the course of time, its traditional, 
historical forms have been transformed and re-interpreted. Once pragmatic, representative, evocative and sym-
bolic, public spaces are now embodying new forms of relationships. The article analyses the social nature of 
public space regarded integral part of urban morphology on the example of Curtural Congress Centre in Lucerne 
and National Museum Art Centre in Madrid, both by Jean Nouvel. Since his early works, Nouvel has shown 
particular interest for blurring the boarders and integrating interior with exterior. In the first of the two examples, 
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analogical to the one presented in the Nuova Topografia di Roma (1748) by Giambattista Nolli where enclosed 
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extension of streets and squares. It is the general approach for contenporary public building design to make a bu-
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S t r e s z c z e n i e

Przestrzeń publiczna w sensie fizycznym jest definiowana jako miejsce powszechnie dostępne. Jednak jako czyn-
nik budujący miasto posiada nie tylko wymiar materialny, ale także społeczny. W drodze transformacji i reinter-
pretacji historycznych form przestrzeni publicznej, wykorzystywanych pierwotnie do celów reprezentacyjnych, 
pragmatycznych czy symbolicznych, wyłoniły się w jej zakresie nowego rodzaju relacje. W celu potwierdzenia 
powyższej tezy przybliżono budynek Muzeum Narodowego Centrum Sztuki im. Królowej Zofii w Madrycie 
oraz Centrum Kulturalno-Kongresowe w Lucernie, autorstwa Jeana Nouvela. Na podstawie analizy ww. reali-
zacji można zauważyć, że to, co zazwyczaj bywa wewnętrzne (zamknięte), może zostać formalnie wplecione 
w sieć przestrzeni publicznych miasta. Podobnie jak w „Wielkim planie Rzymu” opracowanym w 1748 r. przez 
Giambattistę Nollego, gdzie obiekty ogólnodostępne (głównie sakralne) zostały oznaczone analogicznie do ze-
wnętrznej przestrzeni ulic i placów Wiecznego Miasta. W architekturze miast XVIII i XX w. budynki nie istnieją 
jako odizolowane jednostki, lecz jako element głęboko „odciśnięty” w ich tkance. Niezależnie od proweniencji 
projektanta istotna jest jego świadomość dotycząca znaczenia oraz funkcjonowania przestrzeni publicznych, które 
w konsekwencji powinny stwarzać przestrzenno-materialne formy do kontaktów między ludźmi.
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The meaning and complexity of the problem of public space, understood as a place generally accessible 
is a weighty topic in contemporary architecture. In the eyes of the law, it is “a physical (geographical) area, 
owned by the state, city or a greater community, which is in essence equally accessible and open for all 
citizens of a given region, or for all people. (…) it is then a public good, to which the access cannot be 
forbidden to anybody. (…) it can be external (outside buildings) or internal (located within buildings)” [1].

Physical space is also a condition of civic “face to face” interaction [2]. Hannah Arendt’s theory is 
a confirmation of the abovementioned thesis. For her, a contemporary public space can be defined through 
pointing to a specific  type of activity [3]. The philosopher highlights the essentialness of direct contact 
between the involved parties, for whom the space defines frames, concentrating their activities.  It reminds 
that a conversation needs a suitable place and highlights the need for many public spaces to exist, in regard 
of the scale of today’s society and the need of dialogue. “Starting with the dialogues that filled the Greek 
polis (…), the space of a city has always been a conglomeration of cultural meanings, connected with 
a given community, a guide, an encyclopaedia, a landmark for people who wanted to establish their position 
in the world” [4].

Currently, a fight begins to restore the space for dialogue, space that was seized by the rules of the 
free market, a fight for free speech, expression and presentation. In consequence, new types of public areas 
come into existence, which enable limitless expression, let us create the urban space and read it through 
our individual vision. 

As a result of the processes described above, there has been a rise in the interest of public areas within 
buildings, which paved the way to a search for new forms and programs. Architects began to experiment 
with ambiguous relations of the internal and external spheres, often by employing patterns derived from 
history. Atrium, as a derivative form of a courtyard, deserves special attention. In the Encyclopaedia of 
Architecture [5] it is interpreted in the context of an ancient Roman house and the Early Christian and 
Mediaeval sacred architecture. In the former case, it was the centre of a family home, with a small pool 
(impluvium), above which there was a quadrilateral opening in the roof (compluvium). 

Contemporary typologies are often transpositions of patterns which originate in history. Thanks 
to social and technological development, also the Roman atrium evolved. The example that confirms this 
process is the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (The Queen Sofia Museum) in Madrid, in which 
Jean Nouvel alluded to its traditional form, but gave it a slightly different function. 

In 2005, the architect was responsible for the expansion of the old Hospital General building form 
the end of the 18th century, designed by Francesco Sabatini, which was not his first interference into its 
structure. At the beginning, in 1980, Antonio Fernández Alba declared his interest in the redevelopment. 
Towards the end of 1988, architects José Luis Iñiguez de Onzoño and Antonio Vázquez de Castro introduced 
further changes, among which three glass lifts (located on the north and east elevation of the building) 
deserve particular attention. As a result of the expansion of the Museum’s collection and its activity, in 1999 
an architectural competition was announced for a further redevelopment – an addition of a new complex. 

Jean Nouvel’s expansion considers the addition of back rooms (in the form of three smaller 
constructions) to the west wing of the old hospital building. They comprise two temporal exhibition rooms, 
a library, a multimedia library, auditorium for 500 people, a cafe-restaurant, offices and warehouses with the 
combined area of 24 000 m2. All the buildings have observation decks, partly for general access, and partly 
for the administrative officers. Only the part where temporal exhibitions take place was joined directly with 
the main building of the museum. 

The element which combines the abovementioned functions is the atrium (according to the 
terminology suggested by the author) [6], which connects the three new buildings with the Sabatini’s 
one. To that end, J. Nouvel reorganized communication and entrances to particular parts of the complex, 
subjecting them to centralization in the atrial space. Similarly as in a Roman dwelling, its structure was 
clearly defined through the four constructions that surround it. It serves the function of an entrance to the 
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complex, with a ticket office and information desk, to which the visitor can get through a “crack” in the 
frontage of the street. It is public in character, which was intensified through a lack of formal limit between 
the internal and the external. After a moment in the atrium, the visitor starts pondering, whether he/she is 
already in the building, or maybe still on a city square. 

The next link that cements the complex is the roof the size of almost 8 000 m2. It covers „chaotically” 
arranged buildings and finishes only a metre from the main building of the museum. Similarly as in classical 
covering of an atrium, its surface was repetitively perforated in order to provide more light to the general 
access areas, library and exhibitions. The light, widely spread, roofing, which gives a reflection of the old 
Hospital General building, extends outside the complex, reaching towards the city.  

In his design, Jean Nouvel pays particular attention to the appropriateness of the domination of 
Sabatini’s building, which is the home of masterpieces of modern art, over the elements developed by 
him. His description of the assumptions of his design is entitled In the Shadow of Reina Sofia [6] where he 
explicitly highlights his respect and the attachment to the original building. In accordance with the initial 
premises, the building does not express a need to interfere and make a mark on the existing tissue. It only 
attempts to conform, improve its image and draw from its prestige. The dialogue between the buildings was 
established through opposites. The massive matt building of the old hospital is in sharp contrast with the 
lightness of glass and reflecting materials used in the redevelopment. According to the architect, the above 
guidelines are a condition for a successful introduction of a new structure into the existing environment. 

As it was previously mentioned, the atrium in the Queen Sofia Museum serves as a hub and entrance, 
as there are a ticket office and information desk. It leads the visitors way to different places of interest, that 
have small public spaces in their structure. On the basis of the abovementioned relationship, one can risk the 
statement that the space of the atrium in fact occupies the function of a hall. In 1961 Witold Doroszewski 
[7] described it as a spacious room or entrance area, both in residential houses and public places. The 
Encyclopaedia of Architecture [5], however, unambiguously points to a direct relationship of the hall with 
contemporary architecture, as a representative entrance room, with the simultaneous acknowledgement of 
its origins in the hallways of English manors and palaces. 

In the analyzed example, an untypical feature of the hall is the lack of climate guard. Consequently, 
what is in principle internal, became external and allowed the architect for a literal “introduction of the 
city inside a building” [6]. The appropriated neighbourhood did not put any pressure on the contemporary 
structure. This way, the architect offered a public space, the like of which was not yet present in the area. 

An example of an analogical perception of public space is another design by J. Nouvel – the Culture 
and Convention Centre in Lucerne. In this case, the biggest spatial limit proved to be the inability to cross 
the shoreline. For this reason, the architect decided to let the lake enter the building through a system of 
shallow pools, located in front of and inside the building. Internal and external pools, intersected with 
footpaths created a “water garden” [6]. The centre and the square in front of it were joined together with 
an enormous glass roof, protruding on trusses as far as twenty metres towards the lake. In addition, the 
front elevation of the building was irregularly configured to the extent in which its limit proved difficult to 
establish. The effect was not attained trough employment of transparent barriers, as it happens in most of 
contemporary constructions, but through appropriate formation of its structure. All the above mentioned 
efforts were in aid of the superior goal – “the integration of space” [6].

The described buildings attract attention to the essence of general access areas in public buildings. 
They highlight the necessity of its direct integration with the outside and change the image of the city, as 
they have a strong influence on its landscape and functioning. This relation is presented in Nolli’s map 
of Rome, prepared in 1748 by Giambattiste Nolli. The maps shows a private space ( highlighted with the 
colour grey), into which enter the internal and external areas with general access, shown as white patches. 
The effort fulfills one simple idea – the city can be understood and perceived as a sequence of closed or 
open spaces, mainly streets and squares, not as a row of buildings. A construction does not exist as an 
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isolated unit, but rather as an element planted deep into the city’s tissue.  It can be assumed that in modern 
times, Nolli would include the space of the hall in this group. 

In the case of Queen Sofia Museum, the “external” hall became a city square, an integral part of the 
network of public spaces in Madrid. Analogically to Nolli’s map, the relation is visible only on the outline 
of the ground floor, because from bird’s eye view it is hidden by a wide-stretching roof, integrating it into 
the limits of building development. 

In modern times, more buildings are built than in times of all generations to date. Architects can 
be heard, who remind of the fact that classical approach to architecture is not sufficient for the needs of 
modern society [8]. On the other hand, there are advocates of the renaissance of classical architecture [9]. But, 
regardless of the views of the architect, his awareness in terms of the impact and functioning of public spaces 
is of utmost importance. Currently, one of the factors that guarantees the success of architecture of public 
buildings and spaces, is its ability to perform the role of a catalyst. It should create spatial and material forms 
for interpersonal contacts. Architects who organize it, design not only the size of areas with a certain function, 
but also attribute content to those areas – content that can contribute to the relations or destroy them [10].

Niezwykle istotna dla współczesnej architektury jest dość złożona i stale zyskująca na znaczeniu 
problematyka przestrzeni publicznej rozumianej jako miejsce powszechnie dostępne. W sensie prawnym 
„to obszar fizyczny (geograficzny), będący własnością państwa, miasta lub wielkiej zbiorowości, który 
jest w zasadzie równo dostępny, równo otwarty dla wszystkich obywateli lub dla wszystkich mieszkańców 
danego regionu, lub dla wszystkich ludzi. (…) jest więc dobrem publicznym, do którego dostępu nie można 
nikomu zabronić. (…) może być zewnętrzny (występujący poza budynkami) lub wewnętrzny (zlokalizo-
wany w budynkach)” [1]. 

Przestrzeń fizyczna jest także warunkiem obywatelskiej interakcji „twarzą w twarz” [2]. Według 
Hannah Arendt nowoczesna przestrzeń publiczna może być definiowana przez wskazanie określonego typu 
aktywności, działania [3]. W swojej teorii podkreśla ona kluczowość bezpośredniego kontaktu pomiędzy 
zainteresowanymi podmiotami, dla których przestrzeń definiuje ramy ich spotkania, ogniskując aktywno-
ści. Przypomina, że do rozmowy niezbędne jest odpowiednie miejsce oraz sygnalizuje konieczność  istnie-
nia wielu obszarów publicznych ze względu na skalę współczesnego społeczeństwa oraz potrzebę dialogu. 
„Począwszy od dialogów wypełniających greckie «polis» (…), przestrzeń miasta zawsze była konglome-
ratem kulturowych znaczeń związanych z daną społecznością, przewodnikiem i encyklopedią, punktem 
orientacyjnym dla ludzi chcących ustalić swoją pozycję w świecie” [4].

Obecnie rozpoczyna się walka o odzyskanie przestrzeni dialogu zagarniętej przez zasady wolno-
rynkowe, o swobodę wypowiedzi, ekspresji i prezentowania się. W konsekwencji powstają nowe gatunki 
obszarów publicznych, które oferują możliwość bezgranicznej ekspresji, pozwalając tworzyć przestrzeń 
miasta i ją odczytywać poprzez indywidualną wizję.

W wyniku opisanych wyżej procesów wzrosło zainteresowanie obszarami publicznymi w obrębie 
budynku, co przyczyniło się do poszukiwania ich nowych form oraz programów. Architekci zaczęli ekspe-
rymentować z niejednoznacznymi relacjami wnętrze–zewnętrze, wielokrotnie wykorzystując w tym celu 
wzorce zaczerpnięte z historii. Na szczególną uwagę zasługuje atrium jako pochodna forma dziedzińca. 
W Encyklopedii architektury [5] atrium jest interpretowane w kontekście starożytnego domu rzymskiego 
oraz starochrześcijańskiej i średniowiecznej architektury sakralnej. W tym pierwszym przypadku stanowi-
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ło ono centrum domostwa z niewielkim basenem (impluwium), nad którym znajdował się czworoboczny 
otwór w dachu (kompluwium).

Współczesne typologie są często transpozycjami wzorców zaczerpniętych z historii. Dzięki rozwo-
jowi społecznemu oraz stale udoskonalanej technologii także rzymskie atrium ewoluowało, czego przykła-
dem może być Muzeum Narodowe Centrum Sztuki im. Królowej Zofii W Madrycie, w którym Jean Nouvel 
nawiązał do jego tradycyjnej formy, nadając mu jednocześnie nieco inną funkcję. W 2005 roku architekt 
zrealizował rozbudowę dawnego gmachu Hospital General z końca XVIII w. autorstwa Francesca Sabatinie-
go, co nie było pierwszą ingerencją w jego strukturę. Początkowo przebudowy podjął się bowiem Antonio 
Fernández Alba w 1980 r. Pod koniec 1988 r. architekci José Luis Iñiguez de Onzoño i Antonio Vázquez de 
Castro dokonali kolejnych zmian, z których na szczególną uwagę zasługują trzy szklane windy usytuowane 
przy północnej oraz wschodniej elewacji budynku. W wyniku poszerzenia zbiorów muzeum oraz zakresu 
jego działalności w 1999 r. ogłoszono konkurs architektoniczny na rozbudowę obiektu o nowy kompleks.

Rozbudowa J. Nouvela uwzględnia dodanie do zachodniego skrzydła budynku byłego szpitala za-
plecza w formie grupy trzech mniejszych obiektów. Ich projekt obejmuje dwie sale wystaw czasowych, 
bibliotekę, bibliotekę multimedialną, audytorium dla pięciuset osób, restaurację-kawiarnię, biura oraz ma-
gazyny o łącznej powierzchni blisko 24 000 m2. Wszystkie budynki posiadają tarasy widokowe częściowo 
przeznaczone do użytku publicznego oraz pracowników administracyjnych. Jedynie część dedykowana 
wystawom czasowym została bezpośrednio połączona z głównym gmachem muzeum.

Elementem wiążącym wskazane powyżej funkcje jest atrium (zgodnie z terminologią narzuconą 
przez autora) [6] łączące trzy nowe obiekty z budynkiem Sabatiniego. W tym celu J. Nouvel dokonał re-
organizacji komunikacji oraz wejść do poszczególnych części zespołu, podporządkowując je centralizacji 
w przestrzeni atrialnej. Podobnie jak w rzymskim domostwie jego struktura została wyraźnie zdefiniowana 
przez otaczające je cztery obiekty. Pełni ono jednak funkcję wejścia do kompleksu (z kasą i punktem infor-
macyjnym), do którego odwiedzający przedostaje się przez „szczelinę” w pierzei ulicy. Ma ono charakter 
publiczny, który został spotęgowany przez brak formalnej granicy pomiędzy tym, co wewnętrzne, a tym, 
co zewnętrzne. Po chwili spędzonej w atrium użytkownik tej przestrzeni zaczyna się zastanawiać, czy już 
znajduje się w budynku, czy może nadal na miejskim placu.

Kolejnym ogniwem spajającym zespół jest zadaszenie obejmujące blisko 8000 m2. Dach osłania 
„chaotycznie” rozmieszczone obiekty, zatrzymując się niespełna metr od głównego gmachu muzeum. 
Podobnie jak w klasycznym przekryciu atrium jego powierzchnia została wielokrotnie przebita w celu 
doświetlenia przestrzeni ogólnodostępnych, a także biblioteki oraz wystaw. Lekkie, szeroko rozpostarte, 
odbijające budynek dawnego Hospital General zadaszenie rozciąga się poza kompleks, sięgając ku miastu.

Jean Nouvel w swej realizacji zwraca szczególną uwagę na celowość dominacji obiektu Sabatinie-
go, który jest domem dla arcydzieł sztuki najnowszej, nad elementami, które dodał on sam. Tytułując opis 
swoich założeń projektowych W cieniu Reina Sofia [6], jednoznacznie okazuje szacunek i przywiązanie do 
pierwotnego gmachu muzeum. Zgodnie z wyjściowymi założeniami celem nowego obiektu nie jest ingero-
wanie w zastaną tkankę czy odciskania na niej swego piętna. Podejmuje on raczej próbę dostosowania się, 
poprawy jej wizerunku oraz czerpania z jej prestiżu. Dialog pomiędzy obiektami został ustanowiony przez 
przeciwieństwa. Masywny i matowy budynek byłego szpitala kontrastuje z lekkością szkła i refleksyjnymi 
materiałami rozbudowy. Zdaniem architekta powyższe wytyczne są warunkiem udanego wprowadzenia 
nowej struktury do zastanego środowiska.

Jak już wspomniano, atrium w Muzeum im. Królowej Zofii stanowi węzeł komunikacyjny oraz 
wejście do zespołu wraz z kasą i punktem informacyjnym. Rozdysponowuje odwiedzających po poszcze-
gólnych funkcjach, które w swoich strukturach posiadają niewielkie przestrzenie publiczne. Można więc 
powiedzieć, że przestrzeń atrium odgrywa rolę holu. Witold Doroszewski [7] określa go jako dużą salę lub 
strefę wejściową zarówno budynków mieszkalnych, jak i publicznych. Natomiast Encyklopedia architek-
tury [5] jednoznacznie wskazuje na ścisły związek holu z architekturą nowożytną jako reprezentacyjnego 
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pomieszczenia wejściowego, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego pochodzenia od sieni mieszkalnych 
angielskich dworów i pałaców.

W analizowanym przykładzie nietypową cechą holu jest brak bariery klimatycznej. W konse-
kwencji to, co z zasady jest wewnętrzne, stało się zewnętrzne i pozwoliło architektowi na dosłowne 
„wprowadzenie miasta do budynku” [6]. Zaanektowane sąsiedztwo nie wywarło presji na współczesną 
strukturę. Tym sposobem architekt zaoferował przestrzeń publiczną, jakiej dotychczas brakowało w tej 
lokalizacji.

Przykładem analogicznego postrzegania przestrzeni publicznej jest kolejne dzieło J. Nouvela, Centrum 
Kulturalno-Kongresowe w Lucernie. W tym wypadku głównym ograniczeniem przestrzennym była niemożność 
przekroczenia linii brzegowej. Z tego względu architekt zdecydował o wprowadzeniu jeziora do obiektu za 
pomocą płytkich basenów ulokowanych przed budynkiem oraz w jego wnętrzu. Wewnętrzne oraz zewnętrzne 
zbiorniki wodne poprzecinane przez ciągi piesze stworzyły „wodny ogród” [6]. Centrum oraz znajdujący się 
przed nim plac zostały połączone przez ogromny, lustrzany dach, wysunięty wspornikowo na odległość dwu-
dziestu metrów w stronę jeziora. Dodatkowo frontowa elewacja budynku została rozrzeźbiona do tego stopnia, 
że jego granica stała się trudna do zdefiniowania. Efekt ten nie został osiągnięty przez zastosowanie transparent-
nych przegród jak w większości współczesnych realizacji, ale poprzez odpowiednie formowanie jej struktury. 
Wszystkie te zabiegi miały posłużyć jednemu nadrzędnemu celowi – „integracji przestrzeni” [6].

Opisane obiekty zwracają uwagę na istotę przestrzeni ogólnodostępnej budynków użyteczności pu-
blicznej. Zaznaczają konieczność jej bezpośredniej integracji z zewnętrzem oraz zmieniają oblicze miasta, 
istotnie wpływając na jego obraz i funkcjonowanie. Także tę zależność przedstawia „Wielki plan Rzymu” 
opracowany w 1748 r. przez Giambattistę Nollego. Mapa ukazuje wyróżnioną szarością przestrzeń prywat-
ną, w którą wdzierają się zewnętrzne i wewnętrzne przestrzenie ogólnodostępne w postaci białych plam. 
Zabieg ten ucieleśnia jedną prostą ideę: miasto może być pojmowane i doświadczane jako sekwencja za-
mkniętych lub otwartych wnętrz, głównie ulic i placów, a nie jako seria budynków. Obiekt nie istnieje jako 
odizolowana jednostka, lecz jako element głęboko „odciśnięty” w tkance miasta. Można przypuszczać, że 
współcześnie Nolli włączyłby do tej kategorii także przestrzeń holu.

W Muzeum im. Królowej Zofii „zewnętrzny” hol stał się placem miejskim będącym integralną 
częścią sieci przestrzeni publicznych miasta. Analogicznie do mapy Nollego, zależność ta jest widoczna 
wyłącznie w planie parteru, bowiem z perspektywy lotu ptaka skrywa go rozłożysty dach, wcielając go 
w obręb zabudowy.

Obecnie powstaje więcej budynków niż kiedykolwiek wcześniej. Do głosu dochodzą zarówno ar-
chitekci, którzy akcentują niezdolność klasycznej architektury do tworzenia ram dla życia współczesnego 
społeczeństwa [8], jak i tacy, dla których jedynym prawidłowym kierunkiem jest właśnie powrót do archi-
tektury klasycznej [9]. Jednak niezależnie od poglądów architekta istotna jest jego świadomość odnośnie 
znaczenia oraz funkcjonowania przestrzeni publicznych. A jednym z czynników gwarantujących dzisiaj 
powodzenie architektury użyteczności publicznej jest jej zdolność do pełnienia funkcji katalizatora. Powin-
na stwarzać przestrzenno-materialne formy dla kontaktów między ludźmi. Architekci organizując ją, pro-
jektując nie tylko wielkości określonych funkcjonalnie obszarów, ale także nadając owym przestrzeniom 
treści, które te relacje współtworzą bądź niszczą [10].
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1. Introduction

When the world becomes too large to control,
Social actors strive to reduce it back to its size and scope..

When the networks begin to blur time and space,
People anchor themselves in places and hark back to their historical remembrance

(Castells M., Siła tożsamości (The Power of Identity), 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 73).

The modern city loses its cultural and historical background, as it reflects the yearnings and aspi-
rations of the masses. This very background is lost by the restless denizens, as they are immersed in the 
spaces of unreal world, spaces that are virtual and unrealised, and yet increasingly friendlier towards us. It 
is in them where we can take a deep breath away from the overload of newfangled achievements, that are 
not infrequently surplus in large metropolises. 

The image of a modern city, understood as an incident of architecture and the user in urban space 
uncovers the nature of the space, whose rudimental task is to adjust to the expectations outlined in detail 
by the modern man. The manner of experiencing a given event depends entirely on the journey from his 
expectations towards the space that he finds himself in and makes use of. A person “absorbed” into a city’s 
life becomes its most important element. Subjected to phenomena and processes that happen in the urban 
space, he tries, to a certain extent, to navigate though its mechanisms. Sometimes, however, events are 
spontaneous and uncontrolled. 

An inseparable and at the same time a very important element of spatial structure of cities is their 
public space, a notion which grows increasingly significant in the today’s world. 

This space allows the strengthening of interpersonal connections, as it arranges public, communal 
life. Advancement in science and technology prevents man from extending those connections, as it turns 
his attention towards virtually created spaces. It also suppresses our sensitivity to city’s aesthetic qualities 
“Thanks to the popularization of electronics, particularly personal computers which create virtual reality, 
there occurred (as a reaction) attempts at relativisation and skepticism towards the need for beauty in the 
city and the beauty of the city as a whole” [5, p. 15]. Moreover, the virtual world is responsible for the fact 
that we no longer need the closeness of another human being, as it creates certain events and interactions. 
People are able to maintain contact through computer screens, telephones and, in the age of increasing-
ly significant scientific achievements, through the vibrations of smartphones. Interactive toys that can be 
hugged and stroked are used for therapeutic purposes1 – their aim is to trigger positive emotions, of which 
we are often deprived in everyday life. Those examples account for the fact that the contact with another 
human being becomes for us seemingly less and less needful.

The situation presents itself in a slightly different light in the China region where population growth 
can be continuously observed. During the past three decades Chinese cities gained 500 million people. This 
number grows by approximately 13 million every year. 

Public spaces in this region often diverge with their form and character from the notion that shapes 
the vision of cosy interiors, where we are able to enjoy the public life. Those spaces are usually filled with 
inhabitants to such an extent that any interpersonal interaction is greatly hindered, and therefore often peo-
ple remain anonymous. In order to perform its role, public spaces must be almost perfectly planned, both in 
terms of structure and function, and, most importantly, their size must be adjusted to the amount of users. 

1  An exhibition in Linz in Ars Elektronika Center Museum (2014).
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2. China – city and urban space

Analysis of urban landscape in China is not an easy one owing to their distinct character, which was 
shaped in concrete and at the same time difficult conditions. Social, as well as economic problems, dictated, 
among others, by the increasing number of city dwellers, stem from the migration process. As a result of 
observed migration, urban areas must expand their borders and therefore develop their infrastructure, so as 
to ensure decent living conditions for millions of people. People, who expect the milieu in which they live 
to provide them with work and access to basic services and attractions.. This phenomenon paves the way 
to an array of problems, which, for us – European citizens – are not easy to understand. The way in which 
city itself is perceived in China is strikingly dissimilar. From the very beginning we must adjust ourselves to 
different proportions and scale, social and economic factors, which determine our perception of a Chinese 
city as a bigger structure, which we can easily describe as a megacity. 

With the increasing urbanization we simultaneously observe the fast pace of transformation of cities 
and their areas, including public spaces, which, stimulated by a new lifestyle of their denizens, update their 
programme – the programme of social life. 

A strikingly different situation has occurred in rural areas of China. The lives of their inhabitants 
has grown more difficult, especially for those who remain unemployed or earn their living solely from 
agriculture. The chasm that divides rural and urban areas in terms of civilization and economy remains 
therefore an unsolved problem. The city ensures better living conditions and consequently the migration 
from the country to the metropolises is not easy to hinder. The chief reason is not the standard of housing 
as such, but rather the amount of earnings. This influx of people from rural to urban areas creates new 
challenges for city planning and society, including the ones that pertain to ensuring access to public spaces. 

The life, culture and traditions of Chinese citizens differ largely from their European counterparts 
and therefore their needs and expectations towards the environment and urban space in which they live are, 
no doubt, incomparable to the European ones. 

First and foremost, those differences concern the scale, the attitude not only to land and environment, 
but also to the society, with which they share and make use of the very space. It is also an extraordinary 
need to keep up with scientific advancement, new solutions in technology and information technology, 
particularly visible in cities such as Shanghai or Hong Kong. In this view, what is the role of the public 
space of those cities? Not infrequently it only prepares the ground for the observation of great icons of 
modern architecture. 

3. Analysis of chosen examples

City is a natural environment in the life of a modern man. Increasingly more people want to live in 
the city… The ever-growing number of city-dwellers, in spite of numerous known nuisances – such 

as overcrowding, communicational difficulties, noise, pollution – obligates one to ponder the extra-
economic values of the city as a living milieu. Perhaps this unique value is the urbanity of a city…

(J. Gyurkovich, Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane problemy (Architecture in City Space. 
Chosen Problems.), The Cracow University of Technology, Kraków 2010, p. 5)

China’s public spaces teem with life, they are bustling, crowded, full of people; they are losing their 
social function. There is no place in them for a breather, a space from which we could peacefully admire 
their shape and arrangement. They constitute a space that we must pass in order to reach our destination. 
In losing its social dimension, public space acquires a communicative function. The recreational green 
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areas are an exception – parks and gardens, or squares from which one can observe architecture – the icons 
of modernity. In their scope are then the areas, where one can halt and wait for the surprising attractions 
offered by the glass towers of the metropolis. It is then a static moment, but with a feeling of suspense 
hanging in the air – something is going to happen, something extraordinary… 

Such is the life of city-states of China. Full of surprises, illuminations, dynamics and natural chaos. 
Cities and urban spaces of this region have been subjected to continuous change. Beijing of the first 

half of the 20th century was associated with the Forbidden City – a palace complex, surrounded by low rise, 
poorly adapted to the conditions dictated by the increase in demographics. The 1960s became the time of 
revolution – the fall of traditional Chinese culture, also in terms of architecture. The influence of Soviet 
socialist realism could be easily perceived in architectural solutions. Vast empty squares, public buildings, 
multi-storey blocks of flats which replaced hutongs.

The modern-day landscape of the city was greatly influenced by the 2008 Olympic Games in Beijing. 
The image of the 21st century metropolis was achieved through construction of remarkable skyscrapers. The 
city soon became a testing ground for architectural undertakings. When analyzing the public space of the 
period it is hard not to mention the multi-functional “Sanlitun Village” complex, in which the structure 
of empty squares which prepare the ground for services was introduced, taking into consideration the 
disapproving attitude that Chinese authorities have towards public urban spaces, The public space of the 
Chinese megapolis can be thus perceived nowadays – it often serves as a communicative square, preparing 
the ground for architecture that becomes the focus of attention. 

Surprising and unusually fast changes in the spatial structure of Beijing provoked the fact that it 
lost its history, culture and traditions, that were until recently cultivated. The city became a training ground 
for experiments of architects from different parts of the world and today it is a patchwork of cultures that 
create chaos on a global scale. Mass culture that substitutes the traditional order may be astonishing, but 
it is not lasting and durable, but rather fragile and unstable. Each next structural design – a symbol of the 
present time is dubbed the most modern or the highest – even before it is erected. This constant pursuit of 
greatness leaves people wanting to escape from the highest and the most modern, in search of peace, calm 
and a slower pace of life. This cannot be found in the city-states of China, or in their public spaces. What 
remains is a search of an Internet meta city. 

The public space of Shanghai’s Pudong district slightly differs in character – flooded with 
illuminations of streets and modern architecture. Fascinating light shows that accompany the high rise 
constitute Shanghai’s unforgettable ambience and enter the city’s history, thereby deciding upon its identity. 
Public space on the banks of the Huangpu river is merely an addition to this widely admired scenery built 
by the modern day architecture of the city. It is a place fit for observation of the surroundings. We do not 
admire it as such, as our aim is to admire the colourfully floodlit skyscrapers, which represent a living 
manifestation of modern days. 

The new Pudong district, situated on the eastern bank of the Huangpu river, is a unique spectrum of 
architecturally daring constructions that comprise the financial and commercial heart of China. Among the 
buildings that stand out in particular in the mass of multi-functional skyscrapers are Oriental Pearl Tower, 
Jin Mao Tower and Shanghai World Financial Center – architectural symbols of Shanghai, and China’s 
economic development.

Hong Kong is the next city – island that boasts skyscrapers exceeding the height of 180 metres. 
The city occupies the first place in terms of the number of skyscrapers. In the Hong Kong area there are 
52 buildings, whose height exceeds 272 metres. Among them, the International Commerce Centre stands 
out as the highest, boasting 118 floors. Opened in 2010, it is 484 metres tall, and is therefore regarded as the 
sixth tallest building in the world. Skyscrapers are not concentrated in one place, although most of them are 
situated on the northern coast of the island and in Koulun. Again it so happens that the public space prepares 
the ground for the panorama of the city, whose biggest attraction are the floodlit tower blocks on both sides 
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of the Victoria Port, which take part in the light show A Symphony of Lights, registered in the Guinness 
Book of Records as the biggest permanent festival of light in the world. 

4. Conclusions

The modern landscape of the city is created, among others, by architectural design and accompanying 
public spaces, which play an important role in the period of dynamic advancement of civilization and the 
progress in science and technology. They ensure social relations, which, in the age of information culture 
and its achievements are frequently limited to those that seem to us necessary and essential. The next 
indisputable value is the fact that they can be utilized by everybody regardless of age, beliefs and social 
status. Very often they decide upon the charm of the city, its beauty and identity. Those spaces are the places 
that we remember, that we identify ourselves with, that we like and eagerly visit. 

A slightly different fate befalls public spaces of China’s metropolises, which have long lost their 
traditional heritage, but gained flash architectural designs – icons of the modern age borrowed from different 
parts of the world. They serve as places, from which we observe surprising light illuminations presented 
on height record-breaking tower blocks (Shanghai, Hong Kong). As viewing areas they are positively 
perceived. Analyzed not as separate structure, but elements of an admired city panorama they might be 
assessed as tremendously attractive places – places with new culture, new identity. 

Market and public transport squares are a different type of space. They do not capture the attention of 
their user, they do not build relationships between people. Events that happen within them are spontaneous, 
elusive and dynamic; they seem to generate global chaos, teamed with the accompanying architecture they 
emulate a feeling of being lost. 

China is the second most dynamically developing country in the world, therefore the interest in 
the changes that are happening there, and the established standards of activities in urban planning, is fully 
justified. The solutions in terms of public spaces are dissimilar to those chosen in Europe, but, in spite of 
the fact that they are seldom reproduced in our country, they are worth observing, just because we might be 
able to get to know the consequences of the rules of urban planning recognized in China. 

1. Wstęp

Kiedy świat staje się zbyt wielki, by móc go kontrolować,
aktorzy społeczni starają się zmniejszyć go z powrotem do swych wymiarów i zasięgu.

Kiedy sieci rozmywają czas i przestrzeń,
ludzie zakotwiczają się w miejscach i przywołują swoją historyczną pamięć.

(M. Castells, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 73).

Współczesne miasto, odzwierciedlając masowe pragnienia i dążenia, gubi swoją kulturę i historię. 
Gubią ją także niespokojni mieszkańcy, zanurzając się w miejsca świata nierealnego, miejsca wirtualne 
i „niezrealizowane”, ale coraz bardziej dla nas przyjazne. Tam możemy odpocząć od właściwego dla me-
tropolii nadmiaru nowatorskich osiągnięć.
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Obraz współczesnego miasta rozumiany jako zdarzenie pomiędzy architekturą i użytkownikiem 
w przestrzeni miejskiej odsłania istotę miejsca, którego podstawowym zadaniem jest dostosowanie się do 
wymagań współczesnego człowieka. Sposób przeżywania tego wydarzenia jest w pełni uzależniony od 
jego oczekiwań względem przestrzeni, w której się znajduje, którą użytkuje. Człowiek „wciągnięty” w ży-
cie miasta staje się jego najważniejszą częścią. Podlegając zjawiskom i procesom zachodzącym w prze-
strzeni miejskiej, sam poniekąd próbuje sterować ich mechanizmem. Niekiedy jednak zdarzenia są niekon-
trolowane i spontaniczne.

Nierozłącznym i zarazem bardzo ważnym elementem struktury przestrzennej miast jest przestrzeń 
publiczna, która szczególnie dziś nabiera ogromnego znaczenia. Aranżując życie publiczne, zbiorowe, 
przestrzeń ta zapewnia zacieśnianie kontaktów międzyludzkich. Postęp nauki i techniki, kierując naszą 
uwagę w stronę wirtualnie wykreowanych przestrzeni, kontakt ten ogranicza. Tłumi także naszą wrażli-
wość na walory estetyczne miasta. „W związku z upowszechnieniem elektroniki, a zwłaszcza kompute-
rów osobistych kreujących wirtualną rzeczywistość, pojawiły się na zasadzie reakcji próby relatywizacji 
i sceptycyzmu wobec potrzeby piękna w mieście i piękna miasta jako całości” [5]. Ponadto wirtualny świat, 
kreując zdarzenia, pewne interakcje, sprawia, że nie potrzebujemy bliskości drugiego człowieka. Możemy 
widzieć go na ekranach komputerów, słyszeć przez telefon, a nawet w dobie coraz większych osiągnięć 
nauki czuć jego obecność przez wibracje smartfonów. Do celów terapeutycznych stosuje się interaktywne 
zabawki, które można przytulać i głaskać (takie zabawki prezentowano np. na wystawie w Linzu w Mu-
zeum Ars Elektronika Center w 2014 r.), co sprawia, że wyzwalają się w nas pozytywne emocje, których 
często brakuje nam w codziennym życiu. Wszystko to sprawia, że kontakt z drugim człowiekiem pozornie 
staje się nam coraz mniej potrzebny. 

Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja w regionie Chin, gdzie wciąż obserwujemy rosnącą liczbę 
ludności. W okresie trzech ostatnich dekad w chińskich miastach przybyło 500 mln ludzi. Rocznie liczba ta 
wzrasta średnio o 13 milionów mieszkańców. Przestrzenie publiczne tego regionu najczęściej odbiegają swoją 
formą i charakterem od wyobrażenia kształtującego wizję kameralnych wnętrz, w których możemy się roz-
koszować życiem publicznym. Przestrzenie te na ogół wypełnione są mieszkańcami do tego stopnia, że praw-
dziwy kontakt międzyludzki jest utrudniony, a przez to bardzo często anonimowy. Strefy publiczne, by mogły 
spełniać swoją funkcję, muszą być niemal perfekcyjnie zaplanowane zarówno pod względem kompozycyj-
nym, jak i funkcjonalnym, a co najważniejsze – ich wielkość musi być dostosowana do liczby użytkowników.

2. Chiny – miasto, przestrzeń miejska

Analiza przestrzeni miejskich Chin nie jest prosta ze względu na ich odmienny charakter, który 
został ukształtowany w konkretnych i zarazem niełatwych warunkach. Problemy społeczne i ekonomiczne 
spowodowane m.in. rosnącą liczbą obywateli miast wynikają z procesu migracyjnego.

Ośrodki miejskie w wyniku obserwowanych migracji muszą poszerzać swoje granice i tym samym 
rozbudowywać infrastrukturę, tak by mogły zapewnić godziwe warunki życia dla milionowych rzesz ludzi. 
Ludzi, którzy w swoim środowisku zamieszkania oczekują miejsca pracy, dostępu do podstawowych usług 
i miejskich atrakcji. Zjawisko to rodzi wiele problemów, które nam – mieszkańcom Europy – nie jest łatwo 
zrozumieć. Także sposób postrzegania samego miasta w Chinach jest zupełnie odmienny. Już na początku 
musimy się przyzwyczaić do innych proporcji i skali, uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, które 
sprawiają, że miasto chińskie widzimy jako większą strukturę, którą śmiało nazwać możemy miastem-
-państwem (megacities). 

Wraz z nasilającą się urbanizacją obserwujemy równocześnie szybkie tempo transformacji miast 
i ich obszarów, w tym także przestrzeni publicznych, które – stymulowane nowym stylem życia użytkow-
ników – uzupełniają swój program życia społecznego. 
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Zupełnie odmienna sytuacja zaistniała na obszarach chińskich wsi, gdzie ludziom żyje się dużo trud-
niej. Zwłaszcza tym, którzy pozostają bez pracy lub paraja się jedynie rolnictwem. Przepaść ekonomiczno-
-cywilizacyjna dzieląca miasto i wieś jest więc problemem, który pozostaje nierozwiązany. Ponieważ mia-
sto zapewnia lepsze warunki życia, odpływ ludności ze wsi do metropolii nie jest łatwy do zahamowania. 
Głównym powodem nie jest nawet sam standard mieszkania, ale wysokość zarobków. Ten napływ ludności 
ze wsi do miast stwarza nowe wyzwania urbanizacyjne i cywilizacyjne, w tym także związane z zapewnie-
niem mieszkańcom dostępu do przestrzeni publicznych.

Ponieważ życie obywateli Chin, ich kultura i tradycja są zupełnie odmienne niż mieszkańców Eu-
ropy, przypuszczalnie odmienne są także ich potrzeby i oczekiwania kierowane względem środowiska 
zamieszkania, a zatem względem przestrzeni miejskich. 

Przede wszystkim różnice te dotyczą skali, samego stosunku do terenu i środowiska, a także do 
społeczności, z którą tę przestrzeń dzielą – wspólnie użytkują. To także niezwykła chęć podążania za postę-
pem, nowymi rozwiązaniami technologicznymi oraz informatycznymi, które w wyraźny sposób eksponują 
takie miasta jak Szanghaj czy Hongkong. Jaką rolę wobec tego odgrywa przestrzeń publiczna tych miast? 
Często stanowi jedynie przedpole obserwacyjne wielkich ikon współczesnej architektury.

3. Analiza wybranych przykładów

Miasto jest naturalnym środowiskiem życia współczesnego człowieka. Coraz więcej ludzi chce 
mieszkać w mieście… Wciąż powiększająca się liczba mieszkańców miast, pomimo wielu znanych 
uciążliwości – jak stłoczenie, trudności komunikacyjne, hałas, zanieczyszczenia – zobowiązuje do 
zastanowienia się nad pozaekonomicznymi walorami miasta jako środowiska życia. Być może tą 

unikatową wartością jest miejskość miasta…

(J. Gyurkovich, Architektura w przestrzeni miasta. Wybrane problemy, Politechnika Krakowska,  
Kraków 2010, s. 5)

Przestrzenie publiczne Chin tętnią życiem: są gwarne, zatłoczone, pełne ludzi, ale też zatracają swą 
społeczną funkcję. Nie ma w nich miejsca na „oddech”, tak żebyśmy mogli ze spokojem podziwiać sposób 
ich uformowania i aranżacji. Po prostu je pokonujemy, by osiągnąć swój cel. Publiczna przestrzeń, zatraca-
jąc swój społeczny wymiar, przyjmuje funkcję komunikacyjną. Wyjątek stanowią rekreacyjne przestrzenie 
zielone (parki i ogrody) lub te place, które służą jako miejsca obserwacji architektury – ikon nowoczesno-
ści. Wówczas w swoim zasięgu mają strefy, w których można się zatrzymać, oczekując zaskakujących 
atrakcji oferowanych przez szklane wieżowce metropolii. Jest to więc chwila statyczna, ale człowiek wciąż 
pozostaje w napięciu – coś zaraz się wydarzy, coś niezwykłego…

Takie jest życie państw-miast Chin. Pełne niespodzianek, iluminacji, dynamiki i naturalnego chaosu. 
Miasta, tak jak i przestrzenie miejskie tego regionu ulegały ciągłym przemianom. Pekin z pierwszej 

połowy XX w. kojarzony był z Zakazanym Miastem z kompleksem pałacowym otoczonym niską zabudo-
wą, całkowicie nieprzystosowaną do warunków podyktowanych przez coraz wyższe wskaźniki populacji. 
Lata 60. XX w. stały się okresem rewolucji – upadku tradycyjnej kultury chińskiej także w zakresie archi-
tektury. Zaczęto wówczas silnie odczuwać w rozwiązaniach przestrzennych wpływ radzieckiego socre-
alizmu. Obszerne puste place, gmachy państwowe, wielopiętrowe bloki mieszkalne zastępujące hutongi.

Na obecny obraz miasta miały wpływ organizowane w Pekinie w 2008 r. Igrzyska Olimpijskie. 
Wizerunek metropolii XXI w. osiągnięto wówczas przez budowę zaskakujących drapaczy chmur. Miasto 
wkrótce stało się poligonem doświadczalnym architektonicznych poczynań. Analizując przestrzeń publicz-
ną tego okresu, trudno jest nie wspomnieć o zespole wielofunkcyjnym „Sanlitun Village”, w którym ze 
względu na nieprzychylny stosunek władz chińskich do publicznych przestrzeni miejskich wprowadzono 
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kompozycję pustych placów stanowiących przedpole dla usług. Tak i w tej chwili można pojmować prze-
strzeń publiczną megapolii Chin. Stanowi ona najczęściej plac komunikacyjny bądź przedpole dla archi-
tektury skupiającej uwagę.  

Zaskakujące i niezwykle szybkie zmiany struktury przestrzennej Pekinu spowodowały, że zatra-
cił on swą historię, kulturę miejsca i do niedawna pielęgnowaną tradycję. Miasto, stając się poligonem 
eksperymentów architektów z różnych stron świata, dziś przypomina zlepek różnych kultur kreujących 
globalny chaos. Zastępująca tradycyjny porządek kultura masowa, choć zaskakuje, nie jest stała i trwała, 
a raczej chwiejna i niepewna. Kolejny obiekt architektoniczny – symbol współczesności – jeszcze zanim 
powstanie, już jest okrzyknięty jako ten najnowocześniejszy bądź najwyższy. Wszystko to sprawia, że 
coraz częściej staramy się uciec od tego, co najwyższe, najnowocześniejsze, szukając spokoju, oddechu, 
spowolnionego tempa życia. Tego nie odnajdziemy w państwach-miastach Chin czy w ich przestrzeniach 
publicznych. Pozostaje nam poszukiwanie internetowego metamiasta.

Nieco inny charakter ma przestrzeń publiczna dzielnicy Pudong w Szanghaju, która tonie w ilumi-
nacjach świetlnych współczesnej architektury. Fascynujące widowiska świetlne towarzyszące obiektom 
wysokościowym tworzą niepowtarzalną atmosferę Szanghaju, zapisując się w jego historii i tym samym 
decydując o jego tożsamości. Przestrzeń publiczna nad rzeką Huangpu jest jedynie dodatkiem do tej po-
dziwianej przez cały świat scenerii zbudowanej przez architekturę współczesną miasta. Jest tym miejscem, 
które służy obserwacji i spacerom obserwacyjnym. Nie zachwycamy się nią, bo naszym celem jest podzi-
wianie widoku kolorowo podświetlonych wieżowców tworzących żywą manifestację współczesności. 

Nowa dzielnica Pudong, zlokalizowana na wschodnim brzegu rzeki Huangpu, oferuje niepowtarzal-
ne spektrum śmiałych ze względu na walory architektoniczne realizacji wchodzących w skład finansowego 
i komercyjnego centrum Chin. Wśród obiektów w sposób szczególny wyróżniających się na tle wielofunk-
cyjnych wieżowców należy wymienić: Oriental Pearl Tower, Jin Mao Tower oraz Shanghai World Finan-
cial Center – architektoniczne symbole Szanghaju, a także ekonomicznego rozwoju Chin.

Hongkong to kolejne miasto-wyspa słynące z wieżowców przekraczających wysokość 180 m. Zaj-
muje pierwsze miejsce pod względem liczby wieżowców – zlokalizowane są tam 52 budynki, których 
wysokość przekracza 272 m. Najwyższy z wieżowców jest 118-piętrowy obiekt International Commerce 
Centre, który został ukończony w 2010 r. Wznosi się na wysokość 484 m i zajmuje szóste miejsce na liście 
najwyższych budynków na świecie. Drapacze chmur nie są skupione w jednym miejscu, choć większość 
z nich znajduje się na północnym wybrzeżu wyspy oraz w Koulun. I tym razem przestrzeń publiczna stano-
wi przedpole panoramy miasta, której największą atrakcją są podświetlone po obu stronach Portu Wiktorii 
wieżowce biorące udział w pokazie świetlnym A Symphony of Lights, wpisanym do Księgi Rekordów 
Guinnessa jako największy stały festiwal świetlny na świecie.

4. Podsumowanie

Współczesny obraz miasta kreuje m.in. architektura oraz towarzyszące jej przestrzenie publiczne, 
które w okresie obserwowanego dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego oraz postępu nauki i techniki od-
grywają ważną rolę. Zapewniają bowiem kontakty społeczne, które w dobie osiągnięć kultury informacyj-
nej często są ograniczane do tych, które wydają się nam konieczne i niezbędne. Kolejną ich niepodważalną 
wartością jest to, że korzystać z nich mogą wszyscy niezależnie od wieku, przekonań i statusu społecznego. 
Bardzo często decydują o uroku miasta, jego pięknie i tożsamości. Przestrzenie te to zapamiętywane miej-
sca, z którymi chcemy się identyfikować, które lubimy i chętnie odwiedzamy. 

Nieco odmienny los spotyka publiczne przestrzenie chińskich metropolii, które od dawna zatraciły 
swoją tradycję, zyskując szałowe kreacje architektoniczne – ikony nowoczesności zapożyczone z różnych 
stron świata. Służą jako miejsca, z których obserwujemy zaskakujące iluminacje świetlne bijących rekordy 
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wysokościowe wieżowców (Szanghaj, Hongkong). Jako miejsca obserwacji są postrzegane pozytywnie. 
Analizując je nie jako odrębne struktury, a elementy podziwianej panoramy miast, można je ocenić jako 
niezwykle atrakcyjne miejsca – miejsca nowej kultury, nowej tożsamości. 

Innym rodzajem przestrzeni są place targowe bądź place służące komunikacji – przemieszczaniu 
się. Nie skupiają one uwagi użytkownika, nie budują też relacji międzyludzkich. Zdarzenia w nich zaistnia-
łe są spontaniczne, ulotne i dynamiczne; często wraz z towarzyszącą im architekturą wydają się generować 
globalny chaos, zagubienie.

Chiny to drugi najdynamiczniej rozwijający się kraj świata. Stąd uzasadnione jest zainteresowanie 
zachodzącymi tam zmianami i przyjętymi standardami działania w sferze urbanistycznej. Odmienne niż 
w Europie rozwiązania w zakresie przestrzeni publicznych, nawet jeżeli nie są często odwzorowywane 
w naszym kraju, to są warte obserwacji, choćby po to, aby poznać skutki przyjmowanych w Chinach zasad 
projektowania urbanistycznego.  
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Ill. 1. Oriental Pearl Tower 

Il. 1. Oriental Pearl Tower 

Ill. 2. Jin Mao Tower

Il. 2. Jin Mao Tower

Ill. 3. Part of the Putong district.  
From the left: SWFC, Oriental Pearl Tower

Il 3. Fragment dzielnicy Putong.  
Od lewej: SWFC, Oriental Pearl Tower
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Theatre architecture remains one of the oldest and most durable types of building. It has accompanied the 
European civilization from the times of ancient Greece. At that time, there were three principal types of 
performances. The first was dramatic plays, the second – music recitals and the third – sports events. The 
performances took place, respectively, in theaters, odeons and stadiums (or hippodromes). The ancient Gre-
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its ancient archetypes are still very strong, and the deliberations about Greek theatre still relevant today, as 
they continue to serve as a basis for research of contemporary theatre architecture. 

Keywords: theatre architecture, Greek theatre, Roman theatre, archetype

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

Niezaprzeczalnym wzorcem nowożytnej architektury teatralnej jest antyczny teatr grecki. Pierwowzorami 
dzisiejszych obiektów teatralnych pozostają również starożytny odeon czy stadion. Jednym z największych 
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1. Introduction

Creation of durable space, as Edward T. Hall [1] pointed out, is one of the basic methods of organizing 
individual and group activity, and buildings are one of the manifestations of this space. Their distinctive 
organization and internal divisions allude to relations established in culture. What describes the spatial 
organization of a building is a type, whose complexity corresponds to the level of complexity of a building’s 
function and depicts its functional hierarchy. Its evolution lasts until it reaches its own rational and logical 
form. Leon Krier [2] asserted that architectural composition should be a realization of typological organization. 

The question of type is the basis of all deliberations when it comes to the space of a theatre. The 
oldest and most durable types of buildings are within the genre of theatre architecture. From the times 
of ancient Greece it has accompanied the European civilization, for which theatres remain a classical 
archetype. An explicit interpretation of the origins of contemporary theatre architecture is not simple, as the 
debate of scholars on the topic is as heated as it has always been. State of knowledge, based on dramatic 
plays of the period, documents from Roman times, and the later archaeological excavations which have 
lasted ceaselessly since the 19th century, allows to assume basic premises. 

In ancient Greece there were three basic types of performances. The first one was dramatic theatre, the 
second – music recital, the third – sports events. The performances took place respectively, in theatres, odeons 
and stadiums (or hippodromes). Ancient Greek theatre indisputably remains a model for contemporary theatre 
architecture. The ancient odeon and stadium preceded and paved the way for the modern-day theatre buildings. 

2. Theatre

Greek theatre was mimetical and symbolic, it included in its scope tragedies, comedies and satirical 
plays. The imitation took place, according to Aristotle, through performances, singing and articulate 
expression. Tragedy itself, as it “evoked pity and terror” was supposed to “’cleanse’ those feelings” [3]. At 
the same time, theatre was not only an “art” in its contemporary meaning, but also an expression of social, 
political and religious identity of the community that created it. 

There is a view that theatre derives from a religious ritual, which, in time, was replaced by art. Spatial 
arrangement of a theatre building, had, as it was assumed, its origins in the primitive roundabout arrangement, 
which was used for religious practice. Others assert that theatre formed from street plays, performed at squares and 
markets, and it was from there that it moved to places of worship. The location on the south slope of Acropolis of 
the Theatre of Dionysus Eleuthereus can point to each theory of the sources of theatre: both the one that seeks its 
origins in the world of sacrum, and the one that the world of profanum (imitation of everyday life) created theatre. 
The theatre is a part of a complex of buildings, whose history dates back to prehistoric times. In its spot in the 
6th century B.C. there was just orchestra, a plot of land, which saw religious rituals [4]. The permanent theatre 
building dates back to 5th century B.C. It consisted of a skene building made of rock with a central entrance in 
a front wall, adorned with frescos, and two protruding paraskenia wings. Irregular orchestra in polygonal shape 
had diameter of 20 m, which exceeds multiple times the size of most of contemporary stages. The theatre could 
accommodate between ten and twenty thousand-strong audience in an auditorium on the slope. 

It was supposed to be a theatre moved from the Athenian Agora, when its makeshift wooden ikria 
building, where earlier theatre festivals took place, collapsed. Ikria had a wooden auditorium, which 
surrounded the trapezoidal orchestra from three sides. The auditorium utilized the natural tilt of the agora, 
and was probably constructed in its north part, behind the land occupied in 1st century A.D. by Agrippa 
Odeon. It is said that it was there that theatre competitions were organized, in which Aeschylus, Sophocles 
and Euripides took part. Later their plays were performed in the durable, safe rock structure of the Theatre 
of Dionysus, which utilized the natural tilt on the opposite side of Acropolis. 
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Lykourgos gave the Theatre of Dionysus its monumental form in 333 B.C., as he expanded the 
cavea auditorium and built a new skene. The auditorium, with seats made of sandstone from Pireus, reached 
the rocks of Acropolis, and filled the Peripatos passageway, which now became the second aisle of the 
auditorium. Rows of the auditorium were intersected with passageways, so as to be better available from 
Peripatos. Remains of the auditorium have survived to this day. The situation of skene was different – it was 
redeveloped many times. Also the shape of orchestra was changed into semicircular in the Roman times, as 
it was supposed to sit the prominent members of audience. 

The space of the theatre in Greek theatre was divided into three zones. The first one was an observation 
area, inextricably connected with the surroundings and nature, an open and accessible theatron. Orchestra 
and proskenion were the area of play. The third zone was in the skene building and covered, accessed just 
by the actors. Probably even as early as in ancient Greek theatre, and surely in the later classical times, 
there appeared also an additional space, which complemented the audience’s zone, such as the backstage 
complemented the actor’s zone. 

Performances in the Theatre of Dionysus took place during cyclical festivals dedicated to gods, which 
were usually annual events. During the performances, the auditorium was filled with even several dozen 
thousand members of audience. Even every fourth adult male citizen of Athens could partake in the annual 
Dionysia (women were forbidden from entering). The classical Greek theatre was therefore a festival theatre. 
Theatres that were an element of sanctuaries also hosted festivals, like the ones in Athens – e.g. the sanctuary 
of Asclepius in Epidaurus (340 B.C.) or Athena and Apollo sanctuary in Delphi. Drama, aimed at a wide 
audience, required the auditorium to be spacious and capacious. The auditorium (theatron) was built on a hill 
and shaped in the form of a regular amphitheatre, bigger than a semicircle. The basic goal of shaping the 
auditorium was good acoustics, and the architects subjected the spatial arrangement to this notion. The later 
treaty of Vitruvius “The Ten Books on Architecture”, which described in the fifth books theatre buildings in 
Rome and Greece, devotes three out of six chapters on theatres solely to acoustics. In democratic theatre there 
was no special arrangement of better and worse seats (there were seats for priests and guests), and the attention 
of the audience was supposed to be focused on orchestra. Performances were “an extraordinary, purposely 
programmed political act of social unification”, as described by John Russell Brown [4], highlighting the 
uniqueness and peculiarity of the phenomenon in the entire history of European theatre. 

As in the model of Greek theatre outlined by Vitruvius, the auditorium in the Epidauros Theatre 
was arranged around a circular stage (orchestra – lat. a place for dancing). The orchestra in the Theatre of 
Dionysus in the 5th century B.C. probably was not as regular. It could have been rectangular, as many other 
buildings from the classical period (the Trachontes and Thorikos theatres). The space for the performance 
was supposed to accommodate the choir, so that it could dance and sing. The choir’s task was to repeat the 
actor’s words, so that they could reach the highest rows of the audience. 

Behind the orchestra, there was a cuboidal backstage building, which served as a stage background 
of the skene (gr. skeneo – I live), which was a dressing room, and storage to keep the props was there that 
the actor prepared before the performance, and where he returned after he had finished performing. “Like 
a mask, skene, simultaneously hid and revealed the world”, wrote Mirosław Kocur [5]. Skene was used to 
change costumes and masks and served as a convenient entrance on the stage. Skene was also a material 
sign of a different, fictitious world, a place to hide and appear, the border between presence and absence. 
Wooden skene was decorated with hyposkeion – the front wall of the building, or a painted architectural 
illusion. It was an element of scenography: a temple, a palace, a cave. Skene had its door in the front 
wall, which was the gate of fiction, and in the world of theatrical performance it symbolized the threshold 
between life and death. The door led to proskenion, the podium that protruded in front of the building that 
stood behind it. Between the edge of the auditorium and the backstage building there were eisodoi (gr. the 
entrance way), later called parodos (gr. a side way) – two ramps that served as passageways for the choir 
and the audience. 
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Both the actor and the viewer used the space in the middle to get ready for various roles in the main 
space of their meeting. In a lobby or foyer, the spectator got ready for the performance, as did the actors on 
the other side. The Great Theatre in Pompei had a portico at the back, that could be used by the audience 
during intervals. The Pompeius Theatre in Rome also had a portico (55 B.C.) [6]. Theatres had patios with 
gardens, libraries and public toilets. 

Greek theatre relied on the natural formation of the place where it was built. Similarly as the Dionysus 
Theatre in Athens, other theatres were also located on slopes of acropolises, which were often the core of the 
city’s layout, which combined architecture and nature. On a steep slope, between the Hellenic acropolis and 
the agora, the Theatre in Pergamon was located in 3rd century B.C., which could accommodate a 10,000-strong 
audience. The location of the theatre at the feet of the acropolis as a connection between it and the agora, 
a traditional place of meetings in the centre of the city which lay slightly lower, was not always possible. 
Theatres were often located in a suitably formed land close to building developments. Theatres were classics 
of culture, important buildings in the city structure. On the other hand, they served as a means to show 
a panorama of developed and natural space. From the auditorium of the Epidauros Theatre or the Delphi 
Theatre, there is a spectacular view on the hills. In cities such as Corinth, Piraeus and Ephesus the member 
of the audience could not only admire the performance, but also the perspective of the city, city walls and, in 
the distance, the sea or mountains. In the Dionysus Theatre, a person could see the sea, which at that time was 
not as distant from the the city as it is now. Theatre served two functions, as a theatron –„a  lace to watch” [7]. 

Roman theatre utilized the cultural benefits of the Greeks. The Roman theatre in Miletus (2nd 
century A.D.) was located on a slope and within the grid plan of the city. The Great Theatre in Pompei (ca. 
200 B.C., redeveloped in the times of Augustus) was erected, utilizing the natural slope in the construction 
of the auditorium. In time, the construction of Roman theatre freed itself from the confines of natural land 
formation. The caveae auditoriums were constructed on vaulted galleries. Also the possibility of building 
larger, roofed theatre buildings came together with the development of knowledge of construction in the 
Roman times – it was then, when the wooden roof trusses appeared. Odeon of Herodes Atticus (160–170 
A.D.) had a roof and was another element of a complex of buildings on the south slope of Acropolis, through 
which it reinforced its cultural role. It was semicircular and so was its auditorium, koilon and orchestra, and 
it had a wooden roof. It was connected with the Dionysus Theatre by means of Stoa Eumenes (160 B.C.) 
which served as a shelter for the audience during bad weather. The auditorium could accommodate the 
audience of 6,000 people and the diameter was 75 m. The auditorium was divided into two parts by 
the diazoma, in the lower part there were five sectors, in the upper – ten. Proscenium was a bit lifted in 
relation to the orchestra, and the stage was opulently decorated, as it was customary in a Roman theatre. 
The Romans corrected the arrangement of the stage and the proscenium typical of the Greek theatre. The 
elements that were independent in Greek theatre, became parts of the same building. There was, however, 
a radical change in the relation between the zones of the theatre space. Audience occupied part of the 
orchestra, and the performance moved to the first floor of the skene and became realistic and illusionistic. 
The aristocracy started to highlight their social status, seats were divided into better and worse ones. Imma 
cavea was closest to the stage – it was where the representatives of the authorities sat; in media cavea sat 
other citizens, and summa cavea was at the furthest distance from the stage – this was the zone for slaves. 
The audience and the actors were confronted with one another, and the area of performance and observation 
moved to the inside of the building, closed off from the outside world. The problem of organization inside 
the building appeared. Vitruvius wrote: „Ways of access to seats should be abundant and comfortable, the 
upper passageways must not be connected with the lower ones; they should lead from each place directly, 
in a straight line, with no turnings, so that the audience, while leaving the theatre, should not crowd, but 
had a separate and direct exit from every seat” [8]. In order to get into the auditorium, a side entrance 
(aditus maximus) was used, later the way led through the vomitoria, and to the footpaths under the stands. 
Kazimierz Braun juxtaposes this situation with the relations in the open-air Greek theatre, where the entire 
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hill was incorporated into the theatre space, including the area outside the stone auditorium: “The borderline 
could be set by anybody who came, who stood further at the back, on the slope – he was not outside the 
theatre, but inside it, the theatre ended behind him (…) it radiated and included” [9]. 

The description of Greek and Roman theatre, written by Vitruvius, became an inspiration for the 
Renaissance and Baroque architects. Their works, based on the research of the ancient treaty, such as Teatro 
Olimipico in Vicenza or Teatro Farnese in Parma, were the next steps towards the 18th century model 
of auditorium with a ground floor surrounded by box seats, facing the portal-like stage. Contemporary 
theatre architecture utilizes this type chiefly from the opera houses, such as the Opera National de Lyon 
(Jean Nouvel, 1986–1993), Oslo Opera House (Snohetta, 2000–2008), Opera in Wexford (Keith Williams, 
2005–2008).

While the 18th century Baroque theatre can be related to the confrontational character of the Roman 
theatre buildings, the community theatre of Greece can be found in the Elizabethan theatre of the Renaissance 
period. The protruding stage, as the Greek orchestra, aimed at gathering the surrounding audience. After 
1642, when theatres were closed, all of them were demolished, which ruled out the development of the 
genre for many years. Shakespearean theatre returned in the 20th century in reconstructions (The Globe 
in London, 1997) and new interpretations (Shakespearean Theatre in Gdańsk, Renato Rizzi, 2005–2014). 

3. Odeon

During festivals dedicated to their gods, the Greek gathered on theatre, as well as music and 
rhapsodic competitions. Odeon was the place where the music would be performed. It was where poems 
were recited and plays shown. Odeon, however, did not have the stage elements, typical for theatre. One of 
the oldest, roofed buildings, dedicated to musical events was the Pericles Odeon in Athens, build in ca. 435 
B.C. near the Dionysus theatre, on the south slope of the Acropolis. There took place the proagon of the 
drama festival, during which dramas were performed, which would later compete in the Great Dionysia on 
the stage of Dionysus theatre. The Odeon was constructed from wood, built on the plan of a rectangle and 
measured 62.4 × 68.6 m. In those times, the Greeks did not know construction systems, which would allow 
them to build roofs with great span. The hip roof was supported on several dozen wooden pillars, standing 
inside, which significantly limited visibility. In the central area, where there were no pillars, was the stage, 
surrounded from four sides by rows of auditorium arranged between the construction elements. 

The Greeks erected small odeons in centres of cities. Odeon, similarly to gymnasion or agora, became 
a basic element in the urban structure. It was a considerable, available and visible element of a Greek city. 
Small, roofed buildings, usually hosting several hundred people, gained amphitheatrical audience in a clear 
span building. For example, the odeon in Termessos could accommodate 600-strong audience, while the 
one in Kretopolis – 200. The fundamental medium of an odeon, was music and therefore it is regarded as 
a prototype of the modern concert hall. As the arrangement of the audience was spatial, it is referred to as 
an archetype of fan-shaped concert hall. In the central part of the Athenian Agora, the Romans erected the 
Odeon of Agrippa (15 B.C.), also called the Kerameikos Theatre. It stood on the ikria, an open wooden 
theatre, which was moved in 5th century B.C onto the south slope of Acropolis, where the Dionysus Theatre 
was built. The detached odeon building, erected on a slightly lifted plot of land, became one of the most 
important constructions on the agora. The main body of the building, with the height ranging from 22 to 
26 metres, consisted of the main hall and the foyer. From three sides it had a two-storey stoa, accessible 
from an upper storey, from the south. The backstage entrance led through tetrastyle propylon on the north 
side. The room, build on a square plan, had a three-metre wide stage, an orchestra and an auditorium, 
amphitheatrical in shape, which could host up to a thousand members of audience. Side walls in the lower 
part were decorated with statues in alcoves, in the upper part the room was surrounded with a colonnade and 
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pilasters. In the 2nd century A.D., the odeon was rebuilt after the roof had collapsed. a crosswise wall was 
introduced, which reduced the size of the room by half, as it was redeveloped as a lecture room. 

The size of the auditorium was not semicircular, as it was in the open amphitheatres, but on a sector 
of a semicircle, so that each member of the audience could hear the music from the proscenium. George 
C. Izenour [10] pointed out that such shape of the auditorium, drawn on a long radius, appeared in modern 
architecture in the period when the Bayreuth Wagner festival was established. According to the composer, 
the theatre was supposed to allude to the ancient Greek festival tradition. Wagner wanted to ensure that 
the audience could see the stage and hear the orchestra in the pit. The inventive layout of Otto Bruckwald 
emerged as a new version of the ancient odeon, and not an open Greek theatre. The fan-like shape of the 
auditorium, at the 30 degree angle (which ensured a good view without the necessity to turn one’s head), 
has since become one of the basic types of construction of an auditorium. Deutsches Oper in Berlin (Fritz 
Bornemann, 1961), Theatre of Dance in Hague (OMA, 1980–1987), Teatro degli Arcimboldi (Gregotti, 
1999–2002) and the Krakow Opera House (Loegler, 2004–2008) all boast a fan-like shaped auditorium.

4. Stadium

Stadiums in ancient Greece hosted mainly athletics competitions. Since 8th century B.C. Olympic 
Games were held on them, as it was the only event capable of attracting a wider audience than festivals 
in honour of gods, which were held in theatres. Similarly, stadiums were often built on slopes of hills, 
and the layout of the auditorium utilized the natural shaping of the landscape. The Panathenaic Stadium 
(Kalimarmaro) was build between the Ardettos and Agra hills, by the river Ilissos. It was erected between 
330 and 329 B.C, designed by Lycurgus for the great Panathenaic Games. At the beginning, the stadium had 
only three extended stands and a running track the length of ca. 200 metres in the centre. On the stands there 
were wooden benches, although the seats for officers were made of marble. Between 140 and 144 A.D., in 
the times of Herodes Atticus, the stadium was redeveloped and gained the shape of a horseshoe, with length 
of over 204 metres and width of 33 metres. The stands were finished with Pentelic marble. The stadium 
could host even 80.000 members of audience. After the fall of the Roman Empire, the construction was 
demolished. Its reconstruction began at the end of the 19th century, according to the designs of architects 
Ernst Ziller and Anastasios Metaxas. It is made entirely of white marble. 

Roman circuses and amphitheatres (e.g. the Coliseum, 80 A.D.) were based on the Greek stadium 
and hippodrom – they hosted events for a 100,000-strong audience. The Latin word amphitheatrum means 
as much as “a theatre on both sides”. It was a building with elyptical shape, with an auditorium which 
surrounded the open stage. It was not, however, meant to serve art, but rather venationes – animal fights 
or hoplomachia – gladiator fights. In modern architecture the circular layout appeared in neoclassicist 
constructions (Royal Albert Hall in London, 1871), and in modernist times in concert halls (Berliner 
Philharmonie, 1963) and theatres (Theatre en Rond in Paris, 1954; Alley Theater in the Round in Houston, 
1968). The central stage, surrounded from all sides with an auditorium was utilized by Frank Gehry in Walt 
Disney Hall in Los Angeles (1987–2003), or Renzo Piano in Parco Della Musica in Rome (1994–2002). 

5. Conclusions

For centuries, the method of arrangement of different aspects of theatre buildings and the role they 
played in their neighbourhoods has been changing, on the wave of cultural and social changes. With the 
development of culture, the ever-changing theatre art dictated the transformations of theatre architecture. 
The internal relations of the space between the audience and the actor have also undergone modifications, 
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following the transformations in theatre. The relationship of theatre and the ancient archetypes is, however, 
still very strong. Evolution of type in theatre architecture is therefore an inseparable element in the 
deliberations on the space of theatre. It is also the main reason, for which the discussion of Greek theatre is 
still topical and serves as a basis for the never ending search in the field of theatre architecture today. 

1. Wstęp

Tworzenie przestrzeni trwałej, jak wskazywał Edward T. Hall [7, s. 134], jest jednym z podstawo-
wych sposobów organizowania działalności indywidualnej i grupowej, a budynki są jednymi z przejawów 
wzorów tej przestrzeni. Ich charakterystyczna organizacja i podziały wewnętrzne odpowiadają relacjom 
określonym kulturowo. To, co definiuje przestrzenną organizację budynku, to typ, którego złożoność odpo-
wiada stopniowi złożoności funkcji budynku i obrazuje jego funkcjonalną hierarchię. Jego ewolucja trwa 
do osiągnięcia właściwej dla niego logicznej i racjonalnej formy. Leon Krier [10, s. 46] przyjmował, że 
kompozycja architektoniczna ma być realizacją właśnie tej organizacji typologicznej. 

Zagadnienie typu stanowi podstawę wszelkich rozważań o przestrzeni teatru. Do najstarszych i naj-
bardziej trwałych typów budynków należy bowiem właśnie architektura teatralna. Od czasów starożytnej 
Grecji towarzyszy cywilizacji europejskiej, dla której teatry pozostają klasycznym wzorcem. Jednoznaczna 
interpretacja genezy współczesnej architektury teatralnej nie jest łatwa, na co wskazuje wciąż żywa dysku-
sja badaczy. Stan wiedzy, opartej na utworach dramatycznych z epoki, dokumentach z czasów rzymskich 
i późniejszych, nieprzerwanie trwających od XIX w. badaniach archeologicznych, pozwala jednak na przy-
jęcie podstawowych założeń.

W antycznej Grecji występowały trzy podstawowe rodzaje widowiska. Pierwszym był teatr dra-
matyczny, drugim recital muzyczny, trzecim imprezy sportowe. Widowiska te odpowiednio odbywały się 
w teatrach, odeonach oraz na stadionach (i hipodromach). Niezaprzeczalnym wzorcem nowożytnej archi-
tektury teatralnej jest antyczny teatr grecki. Pierwowzorami dzisiejszych obiektów teatralnych pozostają 
również starożytny odeon czy stadion. 

2. Teatr

Teatr grecki był sztuką mimetyczną i symboliczną, służąc wystawianiu dramatów: tragedii, komedii 
i sztuk satyrycznych. To naśladowanie odbywać się miało, według Arystotelesa, za pomocą widowiska, 
śpiewu i wysłowienia. Sama tragedia „przez wzbudzenie litości i trwogi” miała doprowadzać do „oczysz-
czenia” tych uczuć [1 (1449b 25)]. Jednocześnie teatr był nie tylko „sztuką” we współczesnym rozumieniu, 
ale również wyrazem społecznej, politycznej i religijnej tożsamości tworzącej go wspólnoty [9].

Istnieje pogląd, że teatr wywodzi się z rytuału religijnego, który z czasem miał zostać zastąpiony 
przez sztukę. Przestrzenne ukształtowanie obiektu teatralnego miało się wywodzić z prymitywnego układu 
okólnego, służącego obrzędom religijnym. Inni uznają, że teatr wykształcił się z przedstawień odgrywa-
nych na targach i placach, a stamtąd przenoszony był w miejsca kultu. Położenie na południowym zboczu 
Ateńskiego Akropolu Teatru Dionizosa Eleuteriosa może wskazywać na każdą z teorii o źródłach teatru: 
zarówno tę, która chce wywodzić go ze świata sacrum, jak również tę poszukującą jego źródeł w obszarach 
profanum, naśladowania jako części życia codziennego. Teatr należy do obiektów zespołu, którego histo-



110

ria sięga czasów prehistorycznych. W miejscu teatru jeszcze w VI w. p.n.e. była tylko orchestra, skrawek 
udeptanej ziemi przeznaczony do odprawiania rytuałów religijnych [11]. Stały teatr datowany jest na V w. 
p.n.e. Posiadał on wtedy kamienny budynek skene z centralnym wejściem w ozdobionej malowidłami ścia-
nie frontowej, z dwoma wysuniętymi skrzydłami paraskenia. Nieregularna orchestra w kształcie wielokąta 
miała średnicę 20 m, co przekracza wielokrotnie wielkość większości współczesnych scen. Teatr ten mógł 
pomieścić kilkanaście tysięcy widzów (a niektóre źródła podają nawet liczbę 30 tysięcy widzów [4, s. 271]) 
na dostosowanej do kształtu wzgórza widowni. 

Miał to być teatr przeniesiony z Agory Ateńskiej po zawaleniu się tymczasowego drewnianego 
obiektu ikria, gdzie odbywały się wcześniejsze festiwale dramatu. Ikria była drewnianą widownią, z trzech 
stron otaczającą trapezoidalną orchestrę. Widownia wykorzystywała naturalne pochylenie agory i praw-
dopodobnie stawiana była w północnej jej części, za terenem, który w I w. n.e. zajął Odeon Agryppy. Tam 
właśnie odbywać się miały konkursy teatralne, w których zwyciężali Ajschylos, Sofokles, Eurypides. Póź-
niej ich sztuki odgrywano w trwałej, bezpiecznej, kamiennej strukturze Teatru Dionizosa, wykorzystującej 
naturalne zbocze po przeciwnej stronie Akropolu.

Monumentalną formę nadał Teatrowi Dionizosa w 333 r. p.n.e. Lykourgos, powiększając widownię 
cavea i budując nową skene. Widownia o siedzeniach z piaskowca z Pireusu sięgnęła skał Akropolu, zaj-
mując dotychczasowe przejście Peripatos, które stało się teraz drugą diazomatą widowni. Rzędy widowni 
podzielono przejściami w celu podniesienia ich dostępności z Peripatos. Ruiny takiej widowni pozostały 
do dziś. Inaczej było ze skene, którą przebudowywano wielokrotnie. Również kształt orchestry zmieniono 
w okresie rzymskim na półkole, gdy stała się częścią widowni, gdzie zasiadać mieli prominenci.

 Przestrzeń teatralna w teatrze greckim podzielona była na trzy strefy. Pierwsza z nich to teren 
obserwacji, nierozłącznie związany z otoczeniem, przyrodą, otwarty i dostępny theatron. Orchestra i pro-
skenion stanowiły teren gry. Trzecia strefa znajdowała się w budynku skene i była zakryta, dostępna tylko 
dla aktorów. Prawdopodobnie już w greckim teatrze, a z pewnością w późniejszych czasach klasycznych, 
pojawiła się również przestrzeń pomocnicza uzupełniająca obszar widza, tak jak zaplecze sceniczne uzu-
pełniało obszar aktora. 

Przedstawienia w Teatrze Dionizosa organizowano w ramach cyklicznie, przeważnie dorocznie o dby-
wających się festiwali na cześć bóstw. W przedstawieniach uczestniczyło nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów. 
W  Dionizjach uczestniczyć mógł nawet co czwarty dorosły mężczyzna obywatel Aten (kobiet prawdopodob-
nie nie wpuszczano). Grecki teatr klasyczny był zatem teatrem festiwalowym. Podobnie jak w wypadku teatru 
ateńskiego miejscem festiwali teatralnych były teatry stanowiące element sanktuariów, jak np. sanktuarium 
Asklepiosa w Epidaurze (340 r. p.n.e.) czy sanktuarium Ateny i Apolla w Delfach. Dramat, kierowany do 
szerokich mas, wymagał dla widowni miejsca przestronnego i pojemnego. Widownię (theatron) budowano 
na wzgórzu i  kształtowano w formie regularnego amfiteatru większego niż półkole. W demokratycznym 
teatrze greckim nie było szczególnego podziału na miejsca lepsze i gorsze (były miejsca wyróżnione dla ka-
płanów, gości), a uwaga wszystkich widzów miała się koncentrować na orchestrze. Przedstawienia stanowiły 
„niezwykły, celowo zaprogramowany, polityczny akt społecznego zjednoczenia”, jak określał je John Russell 
Brown [3, s. 21], podkreślając wyjątkowość tego zjawiska w całej historii europejskiego teatru.

Podstawowym celem kształtowania widowni była dobra akustyka, a architekci podporządkowywali 
temu zagadnieniu układ przestrzenny. Można przypomnieć tu późniejszy traktat Witruwiusza O architek-
turze ksiąg dziesięć, który opisując w Księdze Piątej obiekty teatralne greckie i rzymskie, poświęca za-
gadnieniom akustycznym trzy z sześciu rozdziałów. Pisze: „trzeba więc ustalić takie wymiary [widowni], 
aby sznur przeciągnięty od najniższego stopnia do najwyższego dotykał krawędzi wszystkich stopni i ich 
kątów; wtedy głos będzie rozchodził się bez przeszkód” [12], określa również maksymalne i minimalne 
nachylenie widowni teatru greckiego (11:16, 1:2). Witruwiusz przedstawia zasady rozmieszczenia i stroje-
nia naczyń rezonansowych w komorach między rzędami siedzeń, analizuje „prawa muzyczne”. W Teatrze 
w Epidauros szept na scenie słychać w najdalej położonych rzędach, przez co podawany jest on jako przy-
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kład doskonałej akustyki. Można zatem uznać, że dobra widoczność widowni teatru greckiego była przede 
wszystkim wynikiem szczególnej dbałości o akustykę przestrzeni. W teatrze współczesnym, wspieranym 
technologią elektroakustyczną, na pierwszy plan wysuwa się zasada dobrej widoczności, za którą podążać 
ma komfort akustyczny.

Jak i w Witruwiańskim wzorcu teatru greckiego widownia Teatru w Epidauros wykreślona została 
wokół okrągłej sceny (łac. orchestra – ‘miejsce do tańca’). Orchestra Teatru Dionizosa z V w. p.n.e. praw-
dopodobnie nie była tak regularna. Mogła być prostokątna, jak wiele innych obiektów z okresu klasycz-
nego (Teatr w Thorikos, Teatr w Trachontes). Przestrzeń do gry miała pomieścić chór, aby mógł on tam 
tańczyć i śpiewać. Chór miał powtarzać kwestie deklamowane przez aktora, aby słowa mogły dotrzeć do 
najdalej położonych rzędów. 

Za orchestrą znajdował się prostopadły budynek sceniczny stanowiący tło sceniczne skene (gr. ske-
neo – ‘mieszkam’), będący również garderobą dla aktorów i magazynem na rekwizyty. Tam aktor przygo-
towywał się do występu i tam też miał wracać po zakończeniu przedstawienia. „Skene, jak maska, i skry-
wała, i jednocześnie odsłaniała świat”, pisał Mirosław Kocur [9]. Skene służyła zmianie kostiumów i masek 
przez aktorów oraz dogodnemu wejściu na teren gry. Była też materialnym znakiem ukrytego tam „inne-
go”, fikcyjnego świata, miejscem pojawiania się i znikania, granicą obecności i nieobecności. Drewniane 
skene było dekorowane hyposkeionem – frontową ścianą budowli lub też malowaną iluzją architektoniczną. 
Był ot element scenografii: świątynia, pałac czy grota. Skene miało drzwi w ścianie frontowej, które wy-
znaczały granice fikcji, a w świecie przedstawienia miały symbolizować próg między życiem i śmiercią. 
Drzwi prowadziły na proskenion, czyli podium wysunięte przed stojący za nim budynek. Między skrajem 
widowni a budynkiem scenicznym znajdowały się eisodoi (gr. ‘droga wejścia’), zwane później parodos (gr. 
‘droga boczna’) – dwie rampy stanowiące przejścia dla chóru i widzów. 

Zarówno aktor, jak i widz wykorzystywali pośrednie przestrzenie do przygotowania się do różnych 
ról w głównej przestrzeni spotkania. W rodzaju lobby czy foyer widz przygotowywał się do spektaklu, 
tak jak aktorzy po drugiej stronie. Teatr Wielki w Pompejach w tylnej części posiadał portyk, z którego 
mogła korzystać widownia podczas przerw. W portyk wyposażony był też Teatr Pompejusza w Rzymie 
(55 r. p.n.e.) [12 (ks. V, rozdz. 3, v. 5)]. W teatrach budowano patia z ogrodami, biblioteką, publicznymi 
szaletami.

Teatr grecki był uzależniony od naturalnego ukształtowania jego miejsca położenia. Podobnie jak 
Teatr Dionizosa w Atenach inne teatry lokowano na zboczach akropolu, często będącego rdzeniem układu 
miejskiego, łączącego cechy architektoniczne i naturalne. Na stromym zboczu, między hellenistycznym 
akropolem a miejską agorą, wybudowano w III w. p.n.e. Teatr w Pergamonie dla 10 tysięcy widzów. Usy-
tuowanie teatru u stóp akropolu jako łącznika między nim a agorą, tradycyjnym miejscem spotkań w cen-
trum niżej położonego miasta, nie zawsze było możliwe. Częstym miejscem lokacji teatru był odpowiednio 
ukształtowany teren w pobliżu zabudowanych obszarów. Teatry odgrywały rolę pomników kultury, znaczą-
cych obiektów w strukturze miasta. Z drugiej strony służyły ukazaniu panoramy zabudowanej i naturalnej 
przestrzeni. Z widowni Teatru w Epidauros czy Teatru w Delfach rozciąga się szeroki widok na wzgórza. 
W takich miastach jak Korynt, Pireus czy Efez widz mógł podziwiać przed sobą nie tylko widowisko, ale 
też perspektywę miasta, murów obronnych, a za nimi morze czy wzgórza. W Teatrze Dionizosa w zasięgu 
wzroku widza również znajdowało się morze, które nie było wówczas tak oddalone od miasta jak dzisiaj. 
Teatr pełnił wtedy dwie funkcje jako theatron – „miejsce do oglądania” [5]. 

Teatr rzymski wykorzystywał zdobycze Greków. Teatr rzymski w Milecie (II w. n.e.), wzniesiony 
na zboczu, wstawiono w hippodamejski plan miasta. Również Teatr Wielki w Pompejach (ok. 200 r. p.n.e, 
w czasach Augusta przebudowywany) wzniesiono, wykorzystując w budowie widowni naturalne zbocze. 
Z czasem konstrukcja teatru rzymskiego uniezależniła się jednak od kształtu otoczenia. Widownie caveae 
wznoszono na sklepionych galeriach. Również możliwość budowania większych przekrytych budynków 
teatralnych przyszła wraz z rozwojem w czasach rzymskich wiedzy na temat konstrukcji budowlanych 
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i wraz z pojawieniem się dachowych kratownic drewnianych. Zadaszony teatr (odeon) Heroda Attyki 
w Atenach (160–170 n.e.) stanowił kolejny element zespołu obiektów południowego zbocza Akropolu, 
przez co wzmocnił jego kulturalną rolę. Miał kształt półkola, tak jak jego widownia koilon i orchestra, 
posiadał też drewniany dach. Z Teatrem Dionizosa łączyła go Stoa Eumenesa (160 r. p.n.e.), służąca za 
schronienie dla publiczności podczas złej pogody. Miał 6000 miejsc i średnicę 75 m. Widownię na dwie 
części dzieliła diazoma, w dolnej części było pięć sektorów, w górnej dziesięć. Proscenium było nieco pod-
niesione w stosunku do orchestry, a scena miała bogatą dekorację jak w rzymskim teatrze.

Rzymianie skorygowali bowiem układ sceny i proscenium teatru greckiego. Niezależne w teatrze 
greckim elementy stały się częścią jednej budowli. Zmieniła się jednak radykalnie relacja między strefami 
przestrzeni teatralnej. Widzowie zajęli część orchestry, a gra aktorska przeniosła się na piętro skene i stała 
się realistyczna i iluzjonistyczna. Arystokracja zaczęła podkreślać swoją społeczną wyższość, przez co 
miejsca podzielono na lepsze i gorsze. Najbliżej sceny była imma cavea i tam zasiadali przedstawiciele 
władz, w media cavea siedzieli inni obywatele, a najdalej od sceny w summa cavea były miejsca dla 
niewolników. Widzowie i aktorzy zostali ze sobą skonfrontowani, a teren gry i teren obserwacji znalazły 
się we wnętrzu budowli, zamkniętej przed światem zewnętrznym. Pojawił się problem organizacji ruchu 
w budynku. Witruwiusz pisał: „Dojścia do miejsc siedzących powinny być liczne i szerokie, przy czym 
górnych przejść nie należy łączyć z dolnymi; mają one prowadzić z każdego miejsca bezpośrednio, prosto 
i bez zakrętów, aby publiczność opuszczając teatr nie tłoczyła się, lecz z każdego miejsca miała oddzielne 
i bezpośrednie wyjście” [12 (ks. V., rozdz. 3, v. 5)]. Aby dostać się na widownię, wchodzono przez boczne 
drzwi aditus maximus, przez vomitoira, do chodników pod trybunami. Kazimierz Braun przeciwstawia ten 
system relacjom w plenerowym teatrze greckim, gdzie w przestrzeń teatralną włączone było całe wzgórze, 
również poza samą kamienną widownią: „Granicę mógł ustanowić każdy, kto jeszcze przyszedł, kto stanął 
dalej, na zboczu, nie był poza teatrem, był w teatrze, teatr kończył się dopiero za nim (…) promieniował 
i włączał” [2, s. 49]. 

Przekazany przez Witruwiusza opis teatru greckiego i rzymskiego stał się inspiracją dla twórców re-
nesansu i baroku. Ich dzieła, oparte na badaniach antycznego traktatu, takie jak Teatro Olimpico w Vicenzy 
czy Teatro Farnese w Parmie stanowiły kolejne kroki ku wykształconemu w XVIII w. modelowi widowni 
z otoczonym lożami parterem zwróconym ku portalowej scenie. Współczesna architektura teatralna zna ten 
typ przede wszystkim z teatrów operowych, takich jak: Opera w Lyon (Jean Nouvel, 1986–1993), Norwe-
ska Opera Narodowa (Snohetta, 2000–2008), Opera w Wexford (Keith Williams, 2005–2008).

Podczas gdy osiemnastowieczny teatr barokowy można odnieść raczej do konfrontacyjnego cha-
rakteru budowy teatru rzymskiego, wspólnotowy teatr grecki odnaleźć można w renesansowym teatrze 
elżbietańskim. Wysunięta do przodu scena teatru, jak grecka orchestra, skupiała zgromadzonych wokół 
widzów. Po roku 1642, gdy zamknięto teatry, wszystkie zostały zburzone, co przekreśliło na wiele lat 
możliwość rozwoju tego szczególnego zjawiska. Teatr szekspirowski powrócił w XX w. w rekonstrukcjach 
(Teatr Globe w Londynie, 1997) i nowych interpretacjach (Gdański Teatr Szekspirowski, proj. Renato 
Rizzi, 2005–2014). 

3. Odeon

Grecy podczas festiwali urządzanych na cześć bóstw gromadzili się na konkursach teatralnych, 
ale też na konkursach muzycznych oraz rapsodycznych. Miejscem, w którym wykonywano muzykę, był 
odeon. Recytowano tam również wiersze i wystawiano sztuki teatralne, jednak odeon nie miał elementów 
scenicznych charakterystycznych dla teatrów. Jednym z najstarszych zadaszonych budynków o takim prze-
znaczeniu był Odeon Peryklesa w Atenach, zbudowany około 435 r. p.n.e. w pobliżu Teatru Dionizosa, 
na południowym zboczu Akropolu. To tam odbywał się proagon festiwalu dramatycznego, podczas którego 



113

prezentowane był dramaty mające wziąć udział w Wielkich Dionizjach na scenie Teatru Dionizosa. Był to 
budynek o drewnianej konstrukcji, zbudowany na planie prostokąta i mierzący 62,40 × 68,60 m. W tych 
czasach Grecy nie znali jeszcze układów konstrukcyjnych pozwalających na budowę zadaszeń o dużych 
rozpiętościach. Czterospadowy dach wspierał się zatem na kilkudziesięciu drewnianych kolumnach usta-
wionych wewnątrz Sali, co znacząco ograniczało widoczność. W centralnej, pozbawionej kolumn strefie 
znajdowała się scena, otoczona z czterech stron przez rzędy widowni rozmieszczone między elementami 
konstrukcji. 

Niewielkie odeony Grecy stawiali w centrach miast. Odeon, podobnie jak gimnazjum czy agora, 
stał się podstawowym elementem układu urbanistycznego. Był to znaczący, dostępny i widoczny element 
miasta greckiego. Nieduże, zadaszone obiekty, najczęściej dla kilkuset widzów, uzyskały amfiteatralną wi-
downię w jednoprzestrzennym wnętrzu. Dla przykładu odeon w Termessos mógł pomieścić 600 widzów, 
a odeon w Kretopolis 200. Ponieważ podstawową formą przekazu w odeonie była muzyka, jest on uważany 
za pierwowzór współczesnej sali koncertowej. Ze względu na przestrzenny układ widowni wskazywany 
jest również jako archetyp wachlarzowej sali widowiskowej. W centralnej części Agory Ateńskiej Rzymia-
nie wznieśli Odeon Agryppy (15 r. p.n.e.), nazywany też Teatrem Kerameikosa. Miał on stanąć na miejscu 
ikrii, drewnianego otwartego teatru przeniesionego w V w. p.n.e. na południowe zbocze Akropolu, gdzie 
wybudowano Teatr Dionizosa. Wolno stojący gmach odeonu, zbudowany na lekko wznoszącym się placu, 
stał się jednym z najważniejszych obiektów agory. Jego główny korpus, o wysokości od 22 do 26 m i roz-
piętości drewnianego stropu 26 m, mieścił salę i foyer. Z trzech stron posiadał dwukondygnacyjną stoę, 
dostępną z wyższej kondygnacji, od strony południowej. Wejście na zaplecze sceny prowadziło przez po-
łożony po stronie północnej tetrastylowy propylon. Sala, zbudowana na planie kwadratu, posiadała trzyme-
trowej szerokości scenę, orchestrę i amfiteatralną widownię, na której mogło zasiąść 1000 widzów. Boczne 
ściany w dolnej partii zdobiły wnęki z posągami, natomiast w górnej części sala otoczona byłą kolumnadą 
i pilastrami. W II wieku n.e. odeon przebudowano po zawaleniu się dachu. Wprowadzono poprzeczną ścia-
nę ograniczającą wielkość sali do jej połowy, zamieniając ją na salę wykładową. 

Kształt widowni odeonu nie opierał się, jak w otwartych amfiteatrach, na półkolu, lecz na jego 
wycinku, co miało zapewnić każdemu z obecnych w audytorium dobrą słyszalność muzyki dochodzącej 
z proscenium. George C. Izenour zauważał, że taki kształt widowni wykreślonej na długim promieniu po-
jawił się w nowożytnej architekturze w okresie, gdy powstawał teatr festiwalowy w Bayreuth Wagnera [8, 
s. 583]. Według kompozytora teatr miał nawiązywać do festiwalowej tradycji starożytnej Grecji. Wagner 
chciał zapewnić widzom dobrą widoczność sceny i słyszalność ukrytej w fosie orkiestry. Nowatorski układ 
Ottona Brückwalda okazał się nową odsłoną antycznego odeonu, a nie otwartego teatru greckiego. Wachla-
rzowa widownia, oparta na zasadzie kąta 30° (dobrej widoczności bez konieczności kręcenia głową), stała 
się od tego czasu jednym z podstawowych typów audytoryjnej widowni. Wachlarzową widownię mają 
Deutsches Oper w Berlinie (Fritz Bornemann, 1961), Teatr Tańca w Hadze (OMA, 1980–1987), Teatro 
degli Arcimboldi (Gregotti, 1999–2002) czy Opera Krakowska (Loegler, 2004–2008).

4. Stadion

Stadiony starożytnej Grecji służyły przede wszystkim zawodom lekkoatletycznym. Urządzano na 
nich od VIII w. p.n.e. igrzyska olimpijskie, jedyne wydarzenia, jakie mogły zgromadzić widownię większą 
od tej, jaką miały festiwale na cześć bogów urządzane w teatrach. Podobnie jak one stadiony były najczę-
ściej budowane na zboczach wzgórz, a układ widowni wykorzystywał naturalne ukształtowanie terenu. 
Stadion Panatenajski (Kalimarmaro) usytuwano między wzgórzami Ardettos i Agra, nad rzeką Ilissos. Po-
wstał w latach 330–329 p.n.e., zbudowany przez Lykourgosa na wielkie igrzyska Panateńskie. Początkowo 
stadion miał jedynie dwie podłużne trybuny oraz bieżnię o długości ok. 200 m w centrum obiektu. Na try-



114

bunach stały drewniane ławki. Z marmuru wykonano tylko miejsca przeznaczone dla urzędników. W latach 
140–144 n.e., za czasów Herodesa Attikusa, stadion został przebudowany i uzyskał kształt podkowy o dłu-
gości ponad 204 m i szerokości 33 m. Do wykończenia trybun użyto marmuru pentelickiego. Stadion mógł 
pomieścić nawet 80 000 widzów. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego obiekt zniszczono. Jego rekonstrukcji 
podjęli się pod koniec XIX w. architekci Ernst Ziller i Anastasios Metaxas.  Jest wykonany w całości z bia-
łego marmuru.

Na greckim stadionie i hipodromie wzorowane były rzymskie cyrki i amfiteatry (np. Koloseum, 
80 r. n.e.), gdzie odbywały się wielkie widowiska dla stutysięcznej widowni. Łacińskie słowo amphitheatrum 
oznacza tyle co ‘teatr z jednej i drugiej strony’. Był to budynek o elipsoidalnym kształcie, z widownią otacza-
jącą otwartą scenę. Nie miał on jednak służyć sztuce, lecz venationes – walkom zwierząt czy hoplomachia 
– walkom gladiatorów. W architekturze nowożytnej układ okólny pojawił się w neoklasycystycznych salach 
widowiskowych (Royal Albert Hall w Londynie, 1871), a w okresie modernizmu w salach koncertowych 
(Berliner Philharmonie, 1963) i teatrach (Theatre en Rond w Paryżu, 1954; Alley Theater in the Round w Ho-
uston, 1968). Centralną scenę z wszystkich stron otoczoną widownią zastosowali Frank Gehry w Walt Disney 
Hall w Los Angeles (1987–2003) czy Renzo Piano w Parco Della Musica w Rzymie (1994–2002). 

5. Wnioski

Przez wieki, wraz ze zmianami kulturowymi i społecznymi, zmieniały się sposób organizacji budynku 
teatru i jego rola w otoczeniu. Ewoluująca sztuka teatralna dyktowała przekształcenia architektury teatralnej, 
które obejmowały także relacje wewnętrzne przestrzeni widza i aktora. Związki teatru z antycznymi arche-
typami wciąż jednak są bardzo silne. Ewolucja typu w architekturze teatralnej jest zatem nieodłącznym ele-
mentem rozważań o przestrzeni teatru. Jest też głównym powodem, dla którego rozważania dotyczące teatru 
greckiego są wciąż aktualne i nadal stanowią bazę dla poszukiwań współczesnej architektury teatralnej.
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Ill. 1. Theatre of Dionysus, plan [4, p. 271]

Il. 1. Teatr Dionizosa, rzut [4, s. 271]

Ill. 2. Theatre of Dionysus on the south slope of Acropolis in Athens (photo by 
author)

Il. 2. Teatr Dionizosa na południowym zboczu Akropolu Ateńskiego (fotografia 
autorki)
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Ill. 3. Herodes Atticus Odeon in Athens, plan  
[4, p. 277]

Il. 3. Odeon Herodusa Attyka w Atenach, rzut   
[4, s. 277]

Ill. 4. Herodes Atticus Odeon in Athens (photo by author)

Il. 4. Odeon Herodusa Attyka w Atenach (fot. autorka)
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Ill. 5. Agrippa’s Odeon, plan and section, 1st period, Ist century B.C. [11, p.19]

Il. 5. Odeon Agryppy, rzut i przekrój, I okres, I w. p.n.e. [11, s.19]

Il. 6. Agora In Athens with Agrippa’s Odeon In the center, model of the reconstruction from 1st 
century B.C., Agora Museum (photo by author)

Il. 6. Agora Ateńska z Odeonem Agryppy w centrum, model rekonstrukcji I w. p.n.e, Muzeum Agory 
(fotografia autorki)

a) b)
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Ill. 7. Kalimarmaro Stadium in Athens (photo by author)

Il. 7. Stadion Kalimarmaro w Atenach (fot. autorka)

a)

b)
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be a basis of regional identity – regardless of current state of mining activity. Bavarian cities, referred to in the course of 
the article, represent different stages of development of mining function – from active industrial exploitation, through the 
phase of liquidation of mines, until the post-industrial period, in which the remains of mining industry, retained in different 
states, no longer perform their original role. During the analysis of the identity of mining towns, all of the above stages 
were taken into consideration. The essence of this identity in contemporary development and functioning of both deep and 
opencast mines was of particular importance. The conclusions that are drawn from the deliberation, not only point towards 
the crucial role of mining function in the shaping of historical and contemporary identity of selected Bavarian towns, but 
are also an interesting background for analogical research of the numerous mining centres in Poland. 

Keywords: identity, mining, post-industrial towns, mine conversion

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

We współczesnych przeobrażeniach miast i regionów europejskich istotnym problemem jest podtrzymywanie i ekspono-
wanie własnej tożsamości. W sposób szczególny dotyczy to obszarów o funkcji przemysłowej, w tym miejsc związanych 
z eksploatacją surowców naturalnych różnymi metodami górniczymi. Przykład wschodniej Bawarii pokazuje, że obiekty 
i tereny górnicze mogą wciąż stanowić podstawę tożsamości regionalnej – niezależnie od aktualnego stanu działalności 
górniczej. Przywołane w treści artykułu miasta bawarskie reprezentują zróżnicowane stadia rozwoju funkcji górniczej 
– od aktywnej działalności przemysłowej, poprzez fazę likwidacji kopalni, aż do okresu postindustrialnego, w którym 
elementy pogórnicze, zachowane w różnym stopniu, nie pełnią już pierwotnej roli. Analizując problem tożsamości miast 
górniczych, odwołano się do wszystkich wymienionych etapów, wskazując na istotę tej tożsamości we współczesnym za-
gospodarowaniu oraz funkcjonowaniu kopalni podziemnych i odkrywkowych. Wnioski płynące z zamieszczonych poniżej 
rozważań nie tylko wskazują na kluczową rolę funkcji górniczej w kształtowaniu historycznej i współczesnej tożsamości 
wybranych miast bawarskich, ale przede wszystkim stanowią interesujące tło dla analogicznych badań nad bardzo liczny-
mi ośrodkami górnictwa w Polsce. 

Słowa kluczowe: tożsamość, górnictwo, miasta poprzemysłowe, zagospodarowanie kopalni

DOI: 10.4467/2353737XCT.15.016.3761

* Ph.D. Eng. Arch. Piotr Langer, Chair of Spatial Planning and Environmental Protection, Institute of 
City and Regional Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology.

TECHNICAL TRANSACTIONS
ARCHITECTURE

2-A/2015

CZASOPISMO TECHNICZNE
ARCHITEKTURA



120

1. Introduction

Mining towns constitute a large and diverse group. Their diversity is determined by a few basic 
factors, such as: the type of extracted ore and the method of its exploitation, size of a given mining complex 
and the duration of its operation, and the spatial relations of the mine and the town structure. An important 
criterion, which differentiates the mining centres is also the current state of industrial activity of the mine, 
according to which two basic groups of towns can be enumerated. 
– mining towns with operational mines, which extract ores on industrial scale, with the use of different 

methods of exploitation of ores; mostly opencast and deep. This includes towns in the final phase of mi-
ning function, which is losing its importance and giving its place to foundations of development, while 
the mines and their complexes are subject to substantial transformation, which subsequently results to 
their further exploitation or liquidation. 

– post-mining towns, in which the industrial activity of a mine was definitely finished, and which develop 
with the help of other functions, and use, to a varying extent, different elements, connected with the 
mining industry. 

Regardless of the current state of activity in a given mine, the identity of a mining town is an 
important issue of their modern development – shaped by the mining function and reinforced in the urban 
space, landscape and the awareness of local communities. Retention and emphasis of identity is especially 
important for towns, in which mines have already been closed or are facing closure, and the contemporary 
development intends on using the mining legacy for activating new functions, tourism in particular. In this 
case, post-mining areas and buildings are not only foundations of historical identity of mining towns, but, 
most importantly, become a basis of their newfound attractiveness.

Cases of various Bavarian towns that are mentioned below, show different sides of the problem. 
There are mines which remain at different stages of activity, opencast and deep, which create diverse spatial 
relations with town structure. 

2. The “Friedrich-Zeche” mine in Regensburg – industrial mining activity as an element  
of identity and attractiveness of city space

Identity of mining towns is shaped and reinforced mainly during the period of industrial activity 
of a given mine. Mining, as an important sector of economy, is strongly reflected in the space of cities 
or their fragments, as well as in the local community, which has an emotional and employment reasons 
to be connected with the mine. At the same time, when they are operational, mines are usually viewed as 
bothersome for the surroundings, and they tend to generate a string of conflicts and problems that threaten 
the environment. Because of the nature of mining works and its dangers, the area of the mine is usually 
isolated from the city space (regardless of the extraction method), and the buildings that are the direct result 
of the activity, remain inaccessible and hidden, despite the fact that they can be used for different functions. 

Some cities tend to highlight their identity, as they integrate urban space with the areas of extraction, 
thereby assigning them a new meaning – of an area of living, authentic mining culture. This is illustrated by the 
Friedrich-Zeche opencast mine in Regensburg-Dechbetten, which proves that the attractiveness of a historical city 
can be reinforced, using an existing, functional mine. “Friedrich-Zeche” is located on the outskirts of Regensburg, 
in direct neighbourhood of residential estates and agricultural areas. In terms of geology, it is a complex area, on 
which different rock raw materials are extracted, including aggregates, clay and shallow browncoal ore. The area 
of the mine, which lies on a slope, is clearly visible. The amphitheatre-like arrangement of mining excavations of 
different height, texture and colour, small slag heaps of the extracted ores and characteristic machines and mining 
equipment can be easily observed – they explicitly determine the function of the area (Ill. 1).
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The presented mine serves a special function – one of its parts is a recreational and educational 
park, tightly connected with mining activity. The main element of the park is a didactic path, along which 
information boards were installed, that explain in accessible way different terms in technology of mining, 
geology, natural conditions and area’s history and the established directions of redevelopment of the area 
after the extraction of ores will have finished. Small slag heaps (from local materials) were used to furnish 
the park, equipped with an explanation of their economic meaning. 

The park borders with the opencast mine, which in a way constitutes a stage, on which visitors can 
observe various mining activities, undertaken in their actual environment. A narrow-gauge railway and 
a vantage point on the embankment (with a panorama of the park and mine areas) are the elements that 
cement together the park and the operational mine Ill. 2).

The example of Friedrich-Zeche in Regensburg-Dechbetten shows, that an open mine which still 
extracts ore, can be successfully integrated with the urban area and add to its attractiveness, thereby creating 
a place which is interesting in terms of industry, exploration and recreation. The existing modus operandi 
of the mine can serve as a model for other cities, in which mines are seen solely through the context of 
generated conflicts and nuisances. 

3. Theuern – the role of post-mining cultural heritage in the development of urban tourism  
and retention of local identity

In contrast from Regensburg, Theuern is a small town, at first sight no different from other Bavarian 
settlements. Clearly distinguishable historic centre spreads along the river Vils, which meanders through 
a wide valley and is the main urban axis. History and development of Theuern are inextricably connected 
with industry. Upper Palatinate (Oberpfalz) – the region, in which the town is found, is a traditional area of 
mining and metallurgy, as well as production and processing of glass. The old function is still a foundation 
of Theuern’s identity. The town owes its contemporary attractiveness mainly to the gathered post-industrial 
elements, which are exhibited in the urban space and now serve a different purpose. 

The most significant building in the town is the 18th century Hammerherrenschloss residence, erected 
in relation with the extraction of iron ore, and its subsequent processing into pure metal. Currently, the building 
serves as the regional East Bavarian Museum of Industry and Mining (Ill. 3), where the rich history and 
evolution of local branches of industry is presented, with special consideration of mining activity. 

Apart from the historic residence which now operates as a museum, in the town landscape there 
is another post-industrial building – the pit head of a defunct mine which in the past extracted iron ore 
(Ill. 4). The old building development comprises a small winding engine building and a steel headframe 
– elements that are not uncommon in most regions with deep mines, where different raw materials are or 
were extracted. 

The residence and the mine are divided by a considerable distance. They were joined together with 
an educational footpath, which leads along a substantial part of the river Vils. In this way, natural aspects of 
the river were utilized, and its crucial meaning for industry was highlighted. In the past, the waters of the 
river were the main force that gave power to machines and equipment of the many industrial enterprises 
that operated in the region. 

Apart from the East Bavaria Museum of Industry and Mining and the relics of the old deep mine, 
there are in Theuern other post-industrial buildings, not directly connected with mining. They are: the mirror 
factory (Spiegelglasschleife mit Polierwerk) and a small museum of power industry (Strommmuseum) and 
the building of the so-called hammer mill (Hammerwerk). In addition, the footpath along the river has been 
furnished with numerous pieces of equipment – turbines, steam engines, power trains etc., which were once 
used in different branches of industry (Ill. 5).
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Concentration of different industrial elements in the urban space results in the fact that Theuern has partly 
retained the atmosphere of small industrial centres. However, the result of the undertaken action is such that the 
town now resembles an open-air ethnographic museum, and not an area where once industrial production was in 
full bloom. It does not change the fact that thanks to the retention and exhibition of industrial buildings, including 
the pit bank of iron ore mine, Theuern remains an interesting stop on the tourist routes of Bavaria. 

4. Auerbach – redevelopment of a defunct deep mine

Auerbach is a small town which lies ca. 100 km north of Regensburg – the capital of Upper Palatinate. 
The character of urban space does not reveal any direct connections with mining, as the local Maffei mine 
of iron ore is at a considerable distance from the centre, in the Nitzlbuch suburb.

Recollection of Auerbach in the discussion of the identity of mining towns seems to be of utmost 
importance, as the town is a typical representative of a very large group of deep mining centres, in which 
mining activity has finished completely, and there were subsequent attempts at redevelopment and functional 
adaptation of the remains of the mine. 

The “Maffei” mine- founded at the beginning of the 20th century, and functioning as an industrial 
plant until the 1970s, is located in the scenery of low, forested hills and cultivated land. The distinctive 
landscape and composition element of the pit bank in the mine are the two steel headframes, towering over 
the other mining buildings and open spaces in the direct surroundings (Ill. 6).

The pit bank currently does not perform any industrial function and can be seen as a typical post-
mining element. The „Maffei” mine remains one of the oldest in the region and therefore it was recognized 
as an industrial monument and incorporated into the East Bavaria Museum of Mining and Industry, which 
comprises also the abovementioned buildings in Theuern. The museum part is an open-air exhibition of 
machines used in mining, particularly locomotives and carts for underground transport of miners and the 
extracted output. In addition, the pit bank is occasionally for cultural and entertainment purposes, as it 
serves a role of an important integration centre for local community. 

In the discussion of the problem of retaining identity and idiosyncrasy of mining towns, the example 
of “Maffei” mine in Bavaria, leads to two significant reflections. Firstly, while undertaking the modern 
adaptation and redevelopment of the mine, it was decided that both headframes would be retained, despite 
the fact that after the liquidation of underground excavations they became dispensable from the technical 
point of view. However, their key part and potential when it came to landscape was noticed, as well as the 
significance in the maintenance of historical identity of the place (Ill. 7). Such activity is worth noticing 
and highlighting, mainly in the context of the occurrences that often take place in other post-mining town 
and cities – both German, and Polish. It often happens that the process of liquidation of deep mines after 
they cease to perform their industrial function encompasses the disassembly of headframes, which can be 
regarded as one of the strongest indicators of the identity of mining centres. It is confirmed by numerous 
examples, among others the fate of the German “Salzdetfurth” mine in Lower Saxony, or the Polish mining 
establishments in the Krakow region – the closed salt mines “Siedlec” and “Moszczenica”.

The second aspect crucial for the retention of identity in mining towns is the attempt to utilize the 
underground excavations. It allows to save and make available to the public even small fragments of the 
exploited spaces, which are the most important element of mining heritage, although they remain unseen 
on the surface of the Earth. 

In case of “Maffei” mine, a part of an excavation route was made accessible to the public, in the form 
of a drift, in which operates a traditional narrow-gauge railway, which carries the tourists. The gate in the 
pit bank area (topped with symbols characteristic for deep mining – crossed tools and traditional greetings) 
serves as the entrance to the excavation (Ill. 8).
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5. Sand quarry in Amberg – regional identity and the re-naturalization of the post-mining areas

Among all the other presented mining centres, the town of Amberg seems a bit different. Mining 
activity in the area encompasses a sand quarry in forested land, located on the south-east side of the town. 
Compared to mines in Dechbetten, Theuern and Nitzlbuch, the mine near Amberg should be seen as a new 
one. For this reason, mining exploitation is not a significant factor in the shaping of town’s identity, but it 
had results which were very meaningful for the space, especially the natural environment and landscape 
around the quarry. 

Exploitation of sand in the Amberg region has been always an opencast one, which has a direct result 
in the shape of wide-spread and deep excavation sites – anthropogenic forms which stand out considerably 
in the surroundings. Currently, the sand is being extracted on the west side of the main approach road that 
leads from Schwandorf, and on the east side of the road there are visible signs of finished exploitation – 
there is a basin, a few kilometres long and a few hundreds of metres wide.

The defunct excavation site of the quarry can be perceived in different manners – on the one 
hand as a brutal interference of humans into the naturally shaped land, and on the other – as an attractive 
mining development with large landscape and functional value. Regardless of one’s own perspective, the 
post-exploitation area should be regarded as extraordinary when it comes to landscape, and one that aids 
the observation of interesting geological and natural phenomena. A distinctive quality of old excavation 
sites are the steep walls, made of multicolored sands and loose sandstone, whose erosion is strong thanks 
to the influence of forces of nature – wind, sun and wind. Along the thill, small pools formed, which 
marked the beginnings of unique ecosystems and habitats of fauna and flora typical in such environment 
(Ill. 9).

As a result of fast-paced ecological succession, the opencast excavation site – a product of humans’ 
industrial activity – is slowly losing its original features on the way to spontaneous re-naturalization. The 
phenomenon is on the one hand a manifestation of nature’s force, which leads towards restoring biological 
balance of an area marked by a significant transformation of the environment, but on the other hand it leads 
to an erasure of spatial consequences of mining, which define the identity of the region and Amberg itself 
and are important for scenic and practical reasons. It can be said, that the defunct excavation site is currently 
an attractive spot for relaxation, recreation and sport. Thanks to the clearly visible walls and numerous 
existing water pools in the thill, the space can also serve educational and scientific purposes, as it allows 
observing interesting natural and geological phenomena. 

6. Conclusions

Author’s field research has shown, that the Oberfalz (Upper Palatinate) region in Bavaria is an area 
of interest when it comes to the problem of the identity of centres and regions with connections to mining. 
Four examples of cities, referred to in the course of the article - Regensburg-Dechetten, Theuern, Auerbach 
and Amberg represent different stages of development of mining function, and are or were employing two 
different methods of ore extraction – deep and opencast. Regardless of those factors, mining buildings in all 
researched centres perform an important role in the shaping of local and regional identity, they are significant 
when it comes to landscape and function. The point of reference for the summary and further reflection is 
the notion of “authenticity”, which alludes to the mines’ current state and method of exploitation of varied 
elements of their cultural heritage in the abovementioned cities. 

On the basis of conducted research, a few general conclusions can be drawn, important not only for 
the researched area, but also other regions – also in Poland, where mining on an industrial scale is, or was, 
the basic impulse for spatial transformation. The following observations seem to be especially vital:
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a) in reference to mining towns, where ore is extracted in opencast mines (such as „Friedrich-Zeche” in 
Regensburg-Dechbetten) – the development of excavation areas has a substantial influence on retention, 
and, occasionally, reinforcement of local identity, in terms of functions such as: education, science, mu-
seums or recreational areas, as the remaining operational excavations are partly, or entirely, open to the 
public. The use of an active opencast mine as a scenery of „living and authentic mining culture”, opens 
the possibility of direct observation of mining works, with the use of typical machines and equipment, 
and the specific results of the activity, which might soon vanish in the process of liquidation and the 
subsequent rehabilitation of mines. Apart from the „Friedrich-Zeche” mine, other opencast browncoal 
mines are open for tourism and research – e.g. in Bełchatów (Poland) and the Cottbus region (Germany, 
Brandenburg), but a significant majority remains inaccessible and isolated from the surroundings. 

b) in reference to post-mining towns, where ore was extracted in deep mines (such as Theuern and 
Auerbach-Nitlzbuch) – the basic factor of the modern-day attractiveness of those cities is the retained 
cultural heritage, which encompasses particularly the relics of shaft complexes. It is important that in 
the process of redevelopment and adaptation of these buildings, attempts should be made at the reten-
tion and further exploitation of fragments of underground excavations and headframes, even if they are 
defunct in the technical sense. They are key elements that aid the sustenance of identity and authentic 
character of cities, traditionally connected with deep mining. 

c) in reference to post-mining cities, where ore was extracted in opencast mines (such as Amberg) – the 
fate of many mines shows that if defunct excavations are left without interference, they are slowly but 
surely claimed back by nature, whereby natural balance in degraded area is restored. However, the specific 
spatial results of industrial mining disappear in the process, especially in case of extraction of aggregates. 
It can be assumed, then, that in order to retain the identity of opencast mining areas, the display of traces 
of materials extraction is needed, e.g. through full development of excavations, quarries in particular, so 
that they can perform various functions – sport, recreation, education, science, entertainment and culture. 

The conclusions above seem self-evident, but numerous examples of European mining towns 
prove, that contemporary redevelopments of mines (undertaken chiefly as a result of the definite closure of 
industrial extraction of ore) often lead to a permanent impoverishment of the cultural heritage of mining, 
with a loss for the identity and authenticity of the urban space. It is, therefore, necessary to follow in the 
footsteps of the Bavarian Oberpfalz cities and redevelop the existing post-mining areas, so that they can 
serve new and attractive functions and at the same time retain the local identity.

1. Wstęp

Miasta górnicze tworzą liczną i wewnętrznie zróżnicowaną grupę. O ich różnorodności decydu-
je kilka podstawowych czynników, takich jak: rodzaj wydobywanej kopaliny i metoda jej eksploatacji, 
wielkość zakładu górniczego i czas jego funkcjonowania, a także relacje przestrzenne kopalni ze strukturą 
miejską. Ważnym kryterium różnicującym ośrodki związane z górnictwem jest również stan przemysłowej 
działalności kopalni, wedle którego można wyróżnić dwie podstawowe grupy miast:
1)  miasta górnicze, z funkcjonującymi kopalniami wydobywającymi surowce mineralne na skalę prze-

mysłową z wykorzystaniem różnych metod eksploatacji kopalin, głównie odkrywkowej i podziemnej, 
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w tym również miasta w schyłkowej fazie funkcji górniczej, która traci na znaczeniu, ustępując pola 
innym podstawom rozwoju, a kopalnie wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury podlegają 
zasadniczej transformacji zmierzającej do ich dalszego wykorzystania lub likwidacji,

2)  miasta pogórnicze, w których definitywnie zakończono przemysłową działalność kopalni i które rozwi-
jają się, opierając na innych funkcjach, w różnym zakresie wykorzystując zachowane elementy związa-
ne z górnictwem.

Niezależnie od stanu funkcjonowania kopalni istotnym zagadnieniem współczesnego rozwoju 
miast związanych z górnictwem jest ich tożsamość – ukształtowana przez funkcję górniczą oraz utrwalona 
w przestrzeni miejskiej, krajobrazie i świadomości społeczności lokalnych. Zachowanie i wyeksponowanie 
własnej tożsamości jest szczególnie ważne dla miast, w których kopalnie obecnie kończą lub już zakoń-
czyły działalność, a współczesny rozwój zakłada wykorzystanie zachowanego dziedzictwa górniczego do 
aktywizacji nowych funkcji, zwłaszcza turystyki. W takim przypadku tereny i obiekty pogórnicze są nie 
tylko podstawą historycznej tożsamości miast górniczych, ale przede wszystkim stają się fundamentem, na 
bazie którego na nowo i w całkiem inny sposób zyskują one na atrakcyjności.
Przytoczone w dalszej części artykułu przykłady miast bawarskich pokazują różne strony tego 
problemu. Dotyczą one kopalni, które pozostają w odmiennych fazach działalności, eksploatują-
cych surowce metodą odkrywkową i podziemną, tworzących zróżnicowane relacje przestrzenne 
ze strukturą miasta.

2. Kopalnia „Friedrich-Zeche” w Regensburgu – przemysłowa działalność górnicza  
jako element tożsamości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej

Tożsamość miast górniczych jest kształtowana i utrwalana głównie w okresie przemysłowej działal-
ności kopalni. Górnictwo jako znaczący sektor gospodarki silnie odzwierciedla się w przestrzeni miast lub 
ich fragmentów, a także w lokalnej społeczności – zawodowo i emocjonalnie związanej z kopalnią. Jed-
nocześnie w fazie swego czynnego funkcjonowania zakłady górnicze są przeważnie uznawane za obiek-
ty uciążliwe dla otoczenia, generujące szereg konfliktów i problemów oraz zagrażające środowisku. Ze 
względu na charakter robót górniczych i wiążące się z nimi niebezpieczeństwo teren kopalni – niezależnie 
od metody eksploatacji surowca – jest zazwyczaj wyizolowany z przestrzeni miasta, a obiekty powstałe 
bezpośrednio wskutek prowadzonej eksploatacji pozostają niedostępne i ukryte pomimo niezaprzeczalnych 
walorów widokowych i użytkowych. 

Dążąc do podkreślenia własnej tożsamości, niektóre miasta integrują przestrzeń miejską z terenami 
czynnej eksploatacji, nadając im nowe znaczenie miejsca żywej, autentycznej kultury górniczej. Ilustruje 
to przykład odkrywkowej kopalni „Fryderyk” w Regensburgu-Dechbetten, który dowodzi, że atrakcyjność 
zabytkowego miasta można wzmocnić, wykorzystując funkcjonujący zakład górniczy. Kopalnia „Frie-
drich-Zeche” jest położona na obrzeżach Regensburga, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkanio-
wych i terenów otwartych o funkcji rolniczej. Zajmuje obszar o złożonej budowie geologicznej, na którym 
za pomocą metody odkrywkowej wydobywane są różne surowce skalne, w tym kruszywa i gliny, a także 
płytko zalegający węgiel brunatny. Teren kopalni, położony na zboczu wzniesienia, jest wyeksponowany. 
W widokach z zewnątrz zaznacza się wyraźnie amfiteatralny układ wyrobisk górniczych o zróżnicowanej 
wysokości, fakturze i barwie, można też ujrzeć niewielkie hałdy pozyskiwanych kopalin oraz charaktery-
styczne maszyny i urządzenia górnicze, określające jednoznacznie funkcję obszaru (il. 1).

Specyficzną cechą prezentowanej kopalni jest przeznaczenie części jej terenu na park o funkcji re-
kreacyjnej oraz edukacyjnej, ściśle związanej z działalnością górniczą. Głównym elementem parku jest 
ścieżka dydaktyczna, przy której zainstalowano zestaw tablic objaśniających w przystępny sposób różne 
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zagadnienia z zakresu technologii robót górniczych, geologii, uwarunkowań przyrodniczych oraz historii 
obszaru, a także przyjętych kierunków rekultywacji i zagospodarowania terenu kopalni po całkowitym 
zakończeniu eksploatacji surowców. Elementem urządzenia przestrzeni parkowej są niewielkie hałdy usy-
pane z lokalnie pozyskiwanych kopalin wraz z objaśnieniem ich znaczenia gospodarczego.

Park graniczy bezpośrednio z terenem odkrywkowej eksploatacji górniczej, który jako czynny ob-
szar przemysłowy jest swoistą sceną, na której można obserwować wykonywanie różnych prac górniczych 
w rzeczywistych warunkach. Elementami wiążącymi przestrzeń parku z obszarem czynnej kopalni są trasa 
wąskotorowej kolejki turystycznej oraz punkt widokowy na usypanym wale, z którego roztacza się szeroka 
panorama urządzonej przestrzeni parkowej oraz terenów eksploatacji (il. 2).

Przykład kopalni „Fryderyk” w Regensburgu-Dechbetten pokazuje, że kopalnię prowadzącą eks-
ploatację surowców można z powodzeniem zintegrować z przestrzenią miasta jako współczesny element, 
który również podnosi jego atrakcyjność, łącząc w sobie działalność przemysłową, poznawczą i rekreacyj-
ną. Obecny sposób funkcjonowania i wykorzystania tej kopalni może być jest wzorcem dla innych miast, 
w których czynne zakłady górnicze postrzegane są wyłączenie przez pryzmat generowanych konfliktów 
i zanieczyszczeń.

3. Theuern – rola pogórniczego dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki miejskiej 
i podtrzymaniu lokalnej tożsamości

W odróżnieniu od Regensburga Theuern jest niewielkim ośrodkiem miejskim, z pozoru podobnym 
do wielu innych miasteczek bawarskich. Wyraźnie wyodrębnione, historyczne centrum miasta rozciąga 
się wzdłuż rzeki Vils, meandrującej w szerokiej dolinie i stanowiącej główną oś urbanistyczną. Historia 
i rozwój Theuern są nierozerwalnie związane z przemysłem. Górny Palatynat (Oberpfalz) – region, w któ-
rym leży miasto – to tradycyjny obszar górnictwa i hutnictwa żelaza, a także wytwarzania i obróbki szkła. 
Dawna funkcja nadal stanowi fundament tożsamości Theuern. Miasto zawdzięcza swą współczesną atrak-
cyjność przede wszystkim nagromadzonym elementom poprzemysłowym, które zostały wyeksponowane 
w przestrzeni miejskiej i wykorzystane do nowych potrzeb. 

Najbardziej znaczącym obiektem w mieście jest XVIII-wieczna rezydencja Hammerherrenschloss 
wzniesiona w związku z wydobywaniem rud żelaza i pozyskiwaniem z nich czystego metalu. Obecnie 
budynek pełni funkcję regionalnego Muzeum Przemysłu i Górnictwa Wschodniej Bawarii (il. 3), gdzie 
prezentowana jest bogata historia i ewolucja lokalnych gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności górniczej.

Oprócz zabytkowej rezydencji adaptowanej na muzeum w krajobrazie miasteczka subtelnie zazna-
cza się inny obiekt poprzemysłowy – nadszybie nieczynnej kopalni eksploatującej w przeszłości rudy żela-
za (il. 4). Stara zabudowa górnicza obejmuje niewielki budynek maszyny wyciągowej oraz stalową wieżę 
szybową – element charakterystyczny dla większości regionów związanych z podziemnym wydobywa-
niem różnych surowców naturalnych.

Zamek i nieczynna kopalnia znajdują się w dość znacznej odległości od siebie. Obiekty te zostały 
połączone pętlą w postaci ścieżki tematycznej, wiodącej na znacznym odcinku wzdłuż rzeki Vils. W ten 
sposób wykorzystano duże walory przyrodnicze cieku wodnego, a równocześnie podkreślono jego kluczo-
we znaczenie dla funkcji przemysłowej – w przeszłości wody rzeki Vils były bowiem główną siłą napędza-
jącą maszyny i urządzenia licznych obiektów przemysłowych ulokowanych w całym regionie.

Poza Muzeum Górnictwa i Przemysłu Wschodniej Bawarii oraz reliktów dawnej kopalni podziem-
nej w Theuern znajdują się jeszcze inne obiekty poprzemysłowe, niezwiązane bezpośrednio z funkcją gór-
niczą. Należą do nich: fabryka luster (Spiegelglasschleife mit Polierwerk) wraz z niewielkim muzeum 
energetyki (Strommmuseum), a także budynek tzw. młyna młotkowego (Hammerwerk). Ponadto trasie 
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spacerowej w dolinie rzecznej towarzyszą liczne sprzęty i urządzenia – turbiny, silniki parowe, mechani-
zmy zębate itp., wykorzystywane niegdyś w różnych gałęziach przemysłu (il. 5).

Nagromadzenie różnych elementów przemysłowych w przestrzeni miejskiej sprawia, że Theuern 
częściowo zachowało klimat i nastrój charakterystyczny dla niewielkich ośrodków industrialnych. Moż-
na jednak odnieść wrażenie, że na skutek zamierzonych działań miasto przypomina raczej „skansen” niż 
obszar rzeczywistej, autentycznej działalności produkcyjnej. Nie zmienia to faktu, że dzięki zachowaniu 
i wyeksponowaniu obiektów przemysłowych, w tym nadszybia nieczynnej kopalni rud miedzi, Theuern 
jest dzisiaj interesującym punktem na trasach turystycznych Bawarii.

4. Auerbach – rewitalizacja nieczynnej kopalni podziemnej

Auerbach to niewielkie miasto położone ok. 100 km na północ od Regensburga – stolicy Górnego 
Palatynatu. Charakter przestrzeni miejskiej nie zdradza w tym wypadku ścisłych związków miasta z funk-
cją górniczą, również dlatego, że lokalna kopalnia rud żelaza „Maffei” znajduje się w znacznym oddaleniu 
od centrum, na terenie przedmieścia Nitzlbuch.

Przywołanie Auerbach w rozważaniach nad tożsamością miast górniczych wydaje się niezwykle 
ważne, ponieważ miasto jest typowym reprezentantem bardzo licznej grupy ośrodków górnictwa podziem-
nego, w których całkowicie zaprzestano działalności górniczej, a następnie podjęto próby zagospodarowa-
nia i funkcjonalnej adaptacji pozostałości kopalni.

Kopalnia „Maffei”, założona na początku XX w. i funkcjonująca jako zakład przemysłowy do końca 
lat 70. ubiegłego stulecia, jest położona w scenerii niewysokich, zalesionych wzgórz i pól uprawnych. Cha-
rakterystycznym elementem widokowym i kompozycyjnym nadszybia tej kopalni są dwie stalowe wieże 
wyciągowe, górujące nad pozostałymi obiektami górniczymi i terenami otwartymi w jej bezpośrednim 
otoczeniu (il. 6).

Nadszybie nie pełni obecnie żadnej funkcji przemysłowej i może być postrzegane jako typowy ele-
ment pogórniczy. Ponieważ kopalnia „Maffei” pozostaje jedną z najstarszych w całym landzie, uznano ją za 
zabytek techniki i włączono do Muzeum Górnictwa i Przemysłu Wschodniej Bawarii, obejmującego rów-
nież wspomniane wcześniej obiekty w Theuern. Część muzealna ma formę plenerowej ekspozycji maszyn 
używanych w górnictwie, przede wszystkim lokomotyw i wózków służących do podziemnego transportu 
górników i pozyskanego w kopalni urobku. Oprócz tego nadszybie jest okazjonalnie wykorzystywane do 
celów kulturalnych i rozrywkowych, odgrywając rolę ważnego ośrodka integrującego lokalną społeczność.

W dyskusji wokół problemu zachowania tożsamości i specyfiki miast górniczych, przykład bawarskiej 
kopalni „Maffei” skłania do dwóch ważnych refleksji. Po pierwsze, podejmując współczesną adaptację i prze-
budowę tej kopalni, zadecydowano o zachowaniu obydwu wież szybowych, choć po likwidacji wyrobisk pod-
ziemnych konstrukcje stały się całkowicie nieprzydatne z technicznego punktu widzenia. Dostrzeżono jednak 
ich kluczową rolę i potencjał w sferze widokowej, a tym samym duże znaczenie w utrzymaniu historycznej 
tożsamości miejsca (il. 7). Takie działanie jest znamienne głównie w kontekście zjawisk obserwowanych po-
wszechnie w innych miastach pogórniczych – zarówno niemieckich, jak i polskich. Często bowiem proces likwi-
dacji kopalni podziemnych po ustaniu ich działalności przemysłowej obejmuje demontaż wież wyciągowych, 
które można uznać za jeden najsilniejszych wyznaczników tożsamości ośrodków górniczych. Potwierdzają to 
liczne przykłady, m.in. współczesne losy niemieckiej kopalni „Salzdetfurth” w Dolnej Saksonii, czy też polskich 
obiektów w regionie krakowskim – nieczynnych kopalni soli kamiennej „Siedlec” i „Moszczenica”.

Drugim ważnym dla zachowania tożsamości miast górniczych aspektem jest podejmowanie prób 
wykorzystania podziemnych wyrobisk górniczych. Pozwala to w pierwszej kolejności na ocalenie, a w dru-
giej na udostępnienie przynajmniej niewielkich fragmentów systemu przestrzeni poeksploatacyjnych, które 
są najważniejszym elementem górniczego dziedzictwa kulturowego, chociaż pozostają ukryte pod ziemią.
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W przypadku kopalni „Maffei” udostępniono dla zwiedzających odcinek wyrobiska korytarzowego 
w formie sztolni, wewnątrz której porusza się tradycyjna kolejka wożąca turystów. Wjazd do wyrobiska 
zapewnia brama znajdująca się na terenie nadszybia, zwieńczona charakterystycznymi dla górnictwa pod-
ziemnego symbolami – skrzyżowanymi narzędziami oraz tradycyjnym pozdrowieniem (il. 8).

5. Kopalnia piasku w Ambergu – tożsamość regionalna a renaturalizacja  
terenów poeksploatacyjnych

Wśród wszystkich prezentowanych ośrodków związanych z górnictwem miasto Amberg wydaje się nie-
co odmienne. Działalność górnicza obejmuje tam odkrywkową eksploatację piasku, prowadzoną w zalesionych 
terenach położonych po południowo-wschodniej stronie miasta. W porównaniu do kopalni w Dechbetten, Theu-
ern i Nitzlbuch obiekt w pobliżu Ambergu należy raczej uznać za nowy. Z tego względu eksploatacja górnicza 
nie jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość tego miasta, ale wywołała skutki bardzo znaczące dla 
przestrzeni, zwłaszcza środowiska przyrodniczego i naturalnego krajobrazu w otoczeniu kopalni.

Eksploatacja piasku w rejonie Ambergu była i wciąż jest prowadzona metodą odkrywkową, czego 
bezpośrednim następstwem pozostają rozległe i głębokie wyrobiska powierzchniowe – formy antropo-
geniczne, wyraźnie wyróżniające się z otoczenia. Czynne wydobycie odbywa się obecnie po zachodniej 
stronie głównej trasy dojazdowej prowadzącej od miasta Schwandorf, natomiast po wschodniej stronie tej 
drogi zachowały się czytelne ślady zakończonej już eksploatacji – w postaci długiej na kilka kilometrów 
i szerokiej na kilkaset metrów niecki terenowej.

Nieczynne wyrobisko odkrywkowe kopalni piasku można postrzegać w różny sposób – z jednej 
strony jako brutalną ingerencję człowieka w naturalnie ukształtowaną przestrzeń, a z drugiej – jako atrak-
cyjny obiekt górniczy o dużych walorach krajobrazowych i użytkowych. Niezależnie od subiektywnej 
oceny obszar poeksploatacyjny należy uznać za wyjątkowy pod względem widokowym, a także przydatny 
w obserwacji interesujących zjawisk geologicznych i przyrodniczych. Cechą charakterystyczną dawnych 
wyrobisk górniczych są strome ściany zbudowane z różnobarwnych piasków i luźnych piaskowców, silnie 
erodujące pod wpływem działania sił natury – wody, słońca i wiatru. W obrębie spągu samoczynnie utwo-
rzyły się niewielkie zbiorniki wodne, stając się zaczątkiem specyficznych ekosystemów oraz typowych dla 
takiego środowiska siedlisk fauny i flory (il. 9).

Na skutek szybko postępującej sukcesji przyrodniczej odkrywkowe wyrobisko górnicze – obiekt powsta-
ły za sprawą przemysłowej działalności człowieka – stopniowo zatraca swoje pierwotne cechy w drodze samo-
czynnej renaturalizacji. Zjawisko to jest przejawem działania sił natury w kierunku przywrócenia biologicznej 
równowagi obszaru dotkniętego głębokim przekształceniem środowiska, ale jednocześnie prowadzi do zatarcia 
skutków przestrzennych górnictwa – definiujących tożsamość regionu i samego miasta Amberg oraz ważnych ze 
względów krajobrazowych i użytkowych. Można stwierdzić, że nieczynne wyrobisko jest obecnie atrakcyjnym 
miejscem wypoczynku i rekreacji czy uprawiania sportów. Ze względu na dobrze widoczne odsłonięcia ścian, 
a także liczne elementy wodne istniejące w obrębie spągu przestrzeń wyrobiska może również pełnić funkcję 
edukacyjną i naukową, umożliwiając obserwację interesujących zjawisk przyrodniczych i geologicznych.

6. Podsumowanie

Autorskie prace terenowe wykazały, że region Oberpfalz (Górny Palatynat) w Bawarii jest obszarem 
interesującym dla badań nad problemem tożsamości ośrodków i regionów związanych z górnictwem. Przy-
wołane w treści artykułu cztery przykłady miast – Regensburg-Dechetten, Theuern, Auerbach i Amberg – 
reprezentują odmienne etapy rozwoju funkcji górniczej i są lub były niegdyś związane z dwoma różnymi 
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metodami eksploatacji surowców naturalnych: odkrywkową i podziemną. Niezależnie od tych czynników 
obiekty górnicze we wszystkich analizowanych ośrodkach odgrywają ważną rolę w kształtowaniu lokalnej 
i regionalnej tożsamości, mają duże znaczenie widokowe i użytkowe. Słowem kluczem dalszych refleksji 
jest hasło „autentyczność”, odnoszące się do stanu zachowania oraz sposobu wykorzystania zróżnicowa-
nych elementów kulturowego dziedzictwa górniczego w omawianych miastach.

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć kilka ogólnych wniosków, istotnych zarów-
no dla badanego obszaru, jak i innych miejsc – także w Polsce, gdzie przemysłowa działalność górnicza 
była lub nadal pozostaje podstawowym impulsem do przeobrażeń przestrzennych. Szczególnie ważne wy-
dają się następujące spostrzeżenia:
a) w odniesieniu do miast górniczych prowadzących działalność przemysłową w kopalniach odkryw-

kowych (jak kopalnia „Friedrich-Zeche” w Regensburg-Dechbetten) – duże znaczenie dla podtrzyma-
nia, a nawet wzmocnienia lokalnej tożsamości ma zagospodarowanie terenów poeksploatacyjnych, np. 
na funkcję edukacyjną, naukową, muzealną lub rekreacyjną, przy jednoczesnym, choćby częściowym, 
udostępnieniu czynnych wyrobisk dla szerszej grupy odbiorców. Wykorzystanie funkcjonującej kopalni 
odkrywkowej jako „scenerii dla żywej i autentycznej kultury górniczej” otwiera szansę bezpośredniej 
obserwacji robót górniczych z wykorzystaniem typowych maszyn i urządzeń, a także specyficznych 
skutków tej działalności, które mogą całkowicie zanikać w procesie likwidacji kopalni i jej później-
szej renaturalizacji. Oprócz kopalni „Friedrich-Zeche” funkcję turystyczną i poznawczą pełnią również 
czynne kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego w Bełchatowie (Polska) i rejonie Cottbus (Niemcy, 
Brandenburgia), jednak znakomita większość podobnych obiektów pozostaje niedostępna i wyizolowa-
na z otoczenia:

b) w odniesieniu do miast pogórniczych związanych z podziemną metodą wydobywania kopalin (jak 
Theuern i Auerbach-Nitlzbuch) – podstawowym czynnikiem decydującym obecnie o atrakcyjności 
tych miast pozostaje zachowane dziedzictwo kulturowe, obejmujące w szczególności relikty dawnych 
zespołów szybowych kopalni. Ważne jest, by w procesie przebudowy i adaptacji tych obiektów po-
dejmować próby utrzymania i dalszego wykorzystania fragmentów wyrobisk podziemnych oraz wież 
wyciągowych, nawet przy braku ich technicznej przydatności. Są to bowiem elementy kluczowe dla 
podtrzymania tożsamości i autentycznego charakteru miast związanych tradycyjnie z górnictwem pod-
ziemnym;

c) w odniesieniu do miast pogórniczych związanych z odkrywkową metodą wydobywania kopalin 
(jak Amberg) – los wielu kopalni pokazuje, że pozostawienie bez ingerencji nieczynnych wyrobisk 
odkrywkowych oznacza ich stopniową, ale nieuchronną renaturalizację, w trakcie której przywrócona 
zostaje równowaga przyrodnicza zdegradowanego obszaru, ale jednocześnie zacierają się specyficzne 
skutki przestrzenne przemysłowej działalności górniczej – zwłaszcza w wypadku eksploatacji kruszyw. 
Można zatem założyć, że do utrzymania tożsamości obszarów związanych z górnictwem odkrywko-
wym potrzebne jest eksponowanie śladów dawnego wydobycia surowców poprzez możliwie pełne za-
gospodarowanie wyrobisk, przede wszystkim kamieniołomów, na różnorodne funkcje publiczne, m.in.: 
sport, rekreację, edukację, naukę, rozrywkę i kulturę.

Powyższe wnioski sprawiają wrażenie dość oczywistych, jednak liczne przykłady europejskich 
miast górniczych dowodzą, że współczesne przebudowy kopalni – podejmowane głównie w związku z de-
finitywnym zakończeniem przemysłowej eksploatacji surowców, prowadzą często do trwałego zubożenia 
górniczego dziedzictwa kulturowego, ze szkodą dla tożsamości i autentyczności przestrzeni miejskiej. Jest 
zatem konieczne, by wzorem przedstawionych w artykule miast bawarskich regionu Oberpfalz wykorzy-
stywać obiekty i tereny pogórnicze w kreowaniu nowych, atrakcyjnych funkcji, a tym samym skutecznie 
podtrzymywać lokalną tożsamość.
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Ill. 1. View over the exploitation area of “Friedrich-Zeche” mine in Regensburg-Dechbetten (photo by author, 2013). 
On the left, on the side of the footpath, elements connected with industrial function dominate – the walls of the 
excavation sites (in the background), multi-coloured slag heaps of extracted ores, parts of mine buildings and machines 
and equipment necessary in mining industry

Il. 1. Widok na teren czynnej eksploatacji górniczej kopalni „Friedrich-Zeche” w Regensburgu-Dechbetten (fotografia 
autora, 2013). W widokach od strony szlaku spacerowego (po lewej) dominują elementy związane z przemysłową 
funkcją obszaru – ściany wyrobisk (w tle), różnobarwne hałdy wydobytych kopalin, elementy zabudowy kopalni oraz 
maszyny i urządzenia wykorzystywane do robót górniczych

Ill. 2. Panorama of the education park (on the left) and the “Freidrich-Zeche” opencast mine area (on the right) – view 
from a vantage point in the park (photo by author, 2013)

Il. 2. Panorama parku edukacyjnego (po lewej) oraz terenów kopalni odkrywkowej „Freidrich-Zeche” (po prawej) – 
widok z punktu obserwacyjnego na terenie założenia parkowego (fotografia autora, 2013)
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Il. 3. Panorama of the historic city centre in Theuern, with the massive Hammerherrenschloss building on the left 
(photo by author, 2013)

Ill. 3. Ilustracja 3. Panorama historycznego śródmieścia Theuern, z okazałym gmachem Hammerherrenschloss 
widocznym po lewej stronie (fotografia autora, 2013)

Il. 4. Pithead of a defunct iron ore mine, which constitutes an idiosyncratic element of landscape in the suburban areas 
of the city on the side of river Vils (photo by author, 2013)

Ill. 4. Nadszybie nieczynnej kopalni rud żelaza, stanowiące specyficzny element krajobrazowy w widokach na 
zewnętrzne tereny miasta od strony rzeki Vils (fotografia autora, 2013)
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Ill. 5. An old roller – element of an open-air exhibition of machines and mining equipment on theme footpath which 
leads to the historical building of the mirror factory and the museum of energy (photo by author, 2013)

Il. 5. Stary walec drogowy – element plenerowej ekspozycji urządzeń i maszyn przemysłowych przy tematycznej 
ścieżce pieszej prowadzącej do historycznego obiektu fabryki luster oraz muzeum energetyki (fotografia autora, 2013)

Ill. 6. Shaft building complex of iron ore mine “Maffei” in Auerbach-Nitzlbuch, with specific headframes (photo by 
author, 2013)

Ill. 6. Zachowany zespół obiektów szybowych kopalni rud żelaza „Maffei” w Auerbach-Nitzlbuch, z charakterystycznymi 
wieżami wyciągowymi (fotografia autora, 2013)
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Il. 7. Fragment of headframe in “Maffei” mine, decorated with 
colourful materials (photo by author, 2013). Old technical 
building currently serves the function of “spatial sign” with 
unusual architectural form and colour

Ill. 7. Fragment struktury zachowanej wieży szybowej 
kopalni „Maffei”, udekorowany różnokolorowymi tkaninami 
(fotografia autora, 2013). Dawny obiekt techniczny pełni 
obecnie funkcję „znaku przestrzennego” o niespotykanej 
formie architektonicznej i barwie

Ill. 8. Entrance to a fragment of underground excavation 
site of the now defunct copper ore mine, available for 
sightseening (photo by author, 2013). On the finial of the 
gate, emblems and the famous greeting of German miners 
were put: “Glűck Auf” 

Il. 8. Wjazd do zachowanego fragmentu podziemnych 
wyrobisk nieczynnej kopalni rud miedzi „Maffei”, 
udostępnionych dla turystów (fotografia autora, 2013). 
Na zwieńczeniu bramy umieszczono emblematy oraz 
słynne pozdrowienie górników niemieckich „Glück Auf” 
(odpowiednik polskiego „Szczęść Boże”)

Ill. 9. View of the excavation site of the opencast sand mine near the Bavarian town of 
Amberg. (photo by author, 2013)

Il. 9. Wnętrze wyrobiska odkrywkowego dawnej kopalni piasku w pobliżu bawarskiego 
miasta Amberg (fotografia autora, 2013)
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1. Introduction

At the end of the 19th century, the French atmosphere had a clear impact on Krakow’s architects (i.e. 
the influence of impressionist paintings). Some of them studied in Paris (i.e. Zygmunt Hendel, Franciszek 
Mączyński, Józef Pokutyński and Tadeusz Stryjeński). New designs were presented during lectures and 
popularized in trade press. The inspirations came mainly from Paris. Under the influence of the French 
capital and other European cities, other French architecture centres developed, such as Nancy and Rennes, 
where ornamentations and details can be found on buildings’ elevations that are similar to those in Krakow. 

The form of town houses in Krakow at the turn of the 20th century was more strongly affected by 
the architecture of Vienna. The activity of local architects had more significant influence on Cracovian 
creators, who often, especially at the end of the 19th century, undertook studies in Bauschule, in Heinrich 
von Ferstel’s and Karl König’s ateliers [16] and at the Academy of Fine Arts, supervised by, among others, 
Friedrich von Schmidt, Theophil von Hansen and Karl von Hasenauer, and at the turn of the 20th century – 
Otto Wagner. At the Academy of Industry and Technology in Krakow, the students of Heinrich von Ferstl 
were lecturers – they popularized and alluded to his work. 

2. A description of Parisian town houses from the turn of the 20th century  
and their influence over Cracovian solutions

Town houses in Paris at the turn of the 20th century were similar in size and height, which meant 
that they were more homogenous than their counterparts in Krakow. The houses’ windows were often 
based on axial composition on each storey [5]. Their distinctive features were not infrequently homogenous 
elevations, made from similar material, bright in hue, a set-back top storey (garret roof with large dormers), 
a big porte-fenêtre (often on the first floor), balconies with steel or cast-iron balustrades, carried along 
the length of the elevation (most frequently on the first and last storey) and decorative portals. Examples 
of town houses with opulently decorated portals are Castel Béranger (designed by Hektor Guimard,  
1897–1898) at 14 Rue de la Fontaine and 134 Rue Grenelle (designed by Jules Lavirotte, 1903). 

Urban situation of Paris after Georges Hausmann’s redevelopment (1852–1870) created significantly 
more favourable conditions that allowed better exposure in town houses built along wide boulevards, despite 
their substantial height (at the turn of the 20th century, they frequently had 6 or 7 storeys) [9]. The flats 
could be aired on both sides, although there were also houses with small, dark lightwell yards. Elevations of 
houses were often up to 20 metres wide and 20 metres high (up to 22 metres after the 1902 regulation was 
introduced), and the housing part, set back from the elevation line, was 5 metres (6 m from 1902 onwards). 
Mainly, the frontage of Parisian houses was more homogenous that its Cracovian counterpart. In Krakow, 
houses were of different height (often 3–5 storeys, more occasionally two) and were substantially lower 
than in Paris – this was regulated by building law, which stated that the building development must be 
adjusted to the width of the streets. Truncated corners of houses were characteristic for Hausmann’s 
redevelopment – they were often inscribed into the acute angle of a corner plot, resulting from the radial 
plot pattern. In Krakow there were also numerous corner plots, but they seldom had such acute angles. In 
Parisian houses, staircases were spacious, often oval or fan-like [13]. In Krakow, fan-like staircases were 
more infrequent, but present in the houses at 11A Zyblikiewicz Street (designed by Eugeniusz Ronka,  
1908–1909) and 8 Kremerowska Street (designed by Ludwik Gutman, 1912). On the ground floors of 
Parisian town houses there were shops, provided that the building stood in commercial streets. It could 
happen that they occupied the two lowest storeys (a solution unseen in Krakow in this period). Ground 
floor also comprised the porter’s quarters. Garret roofs, typical for French solutions were also designed in 
Krakow, for example in the house at 1 Basztowa Street (designed by Józef Pakies, Wacław Krzyżanowski, 
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1908–1910), 12 Kremerowska Street (designed by Władysław Grabowski, 1911), 1 Studencka Street 
(designed by Teodor Hoffmann, 1910–1912), 39 Karmelicka Street (designed by Jan Zawiejski, 1914–
1915), but they occurred less frequently than in Paris. Very often, plaques with the date of the erection 
and the name of the architect of the house were installed on the elevation. Similar examples, modelled 
on French solutions, appear in Krakow, e.g. in the house at 15 Zwierzyniecka Street (designed by Adolf 
Szyszko-Bohusz, 1912) and 16 Garncarska (designed by Karol Zaremba, 1895–1898).

It was common practice to use a bright hue of plaster and sandstone, which were sometimes combined 
with coloured brick, ceramics, mosaic and elements of wrought iron (balustrades, anchors, grilles, door 
and gate fittings etc.). Similarly, elevations of Cracovian houses, more varied in colour, are embellished 
with iron anchors, sculptures (dragons, owls, spiders) and decorations inspired by floral and zoomorphic 
motifs. The utilized surfaces were shimmering, they gave life to the elevation (mosaics, ceramic tiles). 
Unlike Krakow, which did not welcome technical innovations with such eagerness, Paris or Rennes boasted 
modern constructions and materials, i.e. cast-iron supports, reinforced concrete framework and glass roofs 
over entrances and balconies. Houses at 25 bis rue Franklin (designed by Auguste Perret, 1902–1903) and 
26 rue Vavin (designed by Henri Sauvage, 1912–1913) are examples of utilization of reinforced concrete 
framework. 

The characteristic setting back of the line of building development in Cracovian houses (with small 
front gardens) was inspired by the à redans boulevards of Eugène Hénarda (1903) [12]. Most often, the 
wall of the house would be set back by ca. 3–5 metres vis a vis the line of buildings on the north side, which 
improved the solar exposure and possibilities of airing. The examples are: 3 Bonerowska Street(designed by 
Zygmunt Prokesz, 1923), 5 Bonerowska Street(designed by Henryk Lamensdorf, 1910), 7–9 Bonerowska 
Street (proj. Henryk Lamensdorf, 1909), 8 Kremerowska Street (designed by Ludwik Gutman, 1912), 
14 Kremerowska Street (designed by Henryk Lamensdorf, 1911), 9 Szlak Street (designed by Henryk 
Lamensdorf, 1909) and 27 Lubomirski Street (designed by Kazimierz Hroboni, 1912).

A few outstanding examples that were a source of inspiration for Cracovian solutions, were studied 
in more detail. They are: a 6-storey town house at 67 Boulevard Raspail (Bon Courage) (designed by Léon 
Tissier, 1913), whose elevation was designed in a dynamic fashion and comprises oval bay windows. 
Similar constructions above entrance that was in the form of an oblate arch were employed in Krakow, 
for example at 1 Basztowa Street (designed by Józef Pakies, Wacław Krzyżanowski, 1908–1910) (Ill. 1.I). 
Louis Henri Bouchard was the author of the sculptures on the portal and the finial in Bon Courage house 
(Ill. 1.J). The two uppermost storeys were partly constructed from brick and mosaic of various colour. 

At 48 Boulevard Raspail (designed by Louis Sorel, 1912) with a smoothly formed elevation, floral 
motifs (passion fruit, pine, maidenhair tree) were used to embellish walls and balconies (Ill. 1.K).

In Parisian houses at the turn of the 20th century, zoomorphic motifs were often used, e.g. a lizard-
shaped handle on the entrance door at 9 rue Le Tasse (designed by Charles Plumet, 1904), decoration of 
the door at 151, rue de Grenelle (designed by Jules Lavirotte, 1898) and at 29, Avenue Rapp (designed 
by Jules Lavirotte, 1901). This last house is decorated with various ceramic forms (whose author was 
Alexandre Bigot) and a magnificent portal, i.a. a peacock motif. Their author was the sculptor Jean-Baptiste 
Larrive [17]. In Cracow, the peacock motif is present at 36 Piłsudskiego Street (designed by Stanisław 
Odrzywolski, 1907–1908). 

Another remarkable example is the Castel Béranger located at 14 rue de la Fontaine in Paris (designed 
by Hector Guimard, 1894–1898) (Ill. 1.B), who was awarded first prize for the most beautiful façade in 
1898 in a competition organized by Le Figaro. Guimard designed all its elements that constitute a logical 
composition: balconies, bay windows, the fountain in the yard, the fence and the interior (furniture, carpets, 
stained glass windows, door handles). The idea of consolidating the arts, removing the boundaries between 
them and creating a homogenous whole is visible in this example, but also in Cracovian designs, e.g. at 3 Na 
Groblach Square (designed by Karol Tichy, 1910–1912) and 30 Krupnicza Street (designed by Kazimierz 
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Zieliński, 1906). In Castel Béranger different materials were used – brick, stone (limestone and flint), 
a steel structure (i.a. used above the ground floor as an element that separated the ground floor – certainly 
a novelty), decorations made of iron, dyed green: window frames, balconies, ornaments – e.g. a sea horse 
(Ill. 1.F). Similar ornamentation is present at 23 Krasińskiego Street (proj. Ludwik Wojtyczko, 1908) in 
Krakow (Ill. 1.E).

3. Town houses in Rennes at the turn of the 20th century – analogies with Cracovian solutions 

Art Nouveau in Rennes was inspired by the architecture of important cities, such as Paris, Brussels, 
Vienna, Barcelona, Glasgow and Nancy [4]. However, quotations from local architecture were not infrequent, 
e.g. wooden framework, typical for Bretagne (sometimes employed as a construction framework, but 
sometimes just as wall decoration) and Louis XV style. There were also allusions to picturesque holiday 
homes with dormer windows and verandas that reminded of England and Switzerland [4]. Regionalism was 
also visible when it came to the choice of materials for the frame and elevation – these were limestone, grey 
and brown granite, kersantite, wood. Houses in Rennes at the turn of the 20th century often had their window 
frames made of brick, and the walls – of stone or plaster. There are also, similarly to Krakow, houses with 
stone window – and door frames on the elevation made of brick. 

Mansard roofs are typical in Bretagne – they have tall chimneys (often covered with grey slate) and in 
essence they are very dissimilar to their Cracovian counterparts. Houses in this region have more to do with 
town houses in Wroclaw, which have motifs of woodwork, than with Krakow. Elevations of houses attracted 
attention, as they had colourful plaster and mosaics that generated reflections on the surface of the walls. 
Popular motifs in Art Nouveau were fauna, flora and the female form. Aquatic motifs were also frequent, as 
they lent the elevation the impression of fluidity and vivacity. Similar ornaments (fish, underwater creatures) 
can be found in capitals of pilasters that adorn the elevation of Halles Centrales at Boulevard de la Liberté 
(designed by Emanuel Leray, 1912–1923) and the house at 10 rue Hoche in Rennes (Ill. 1.H), and in Krakow 
at 40 Piłsudskiego Street (designed by Władysław Ekielski, 1898–1899) (Ill. 1.G).

A 5-storey corner building at 4 Rue Bonne-Nouvelle in Rennes, designed by Guidet in 1909 is 
an interesting example. It was designed for Louis Valton, who owned a big sweet- and wine shop on 
a neighbouring street. Metal frame, visible from the outside gives it a modern character. Apart from the 
full limestone pillars on extreme axes and on the corner, the walls were made from dyed green glass [7]. 
Valton’s (the owner of the described house) former shop was located at 9, rue d’Antrain in Rennes (designed 
by Guidet, 1896–1898, redeveloped by Roginski, 1960). Its vertical articulation comprises a modern metal 
frame of two lower storeys, which was contrasted with a metal balcony carried along the width of the 
elevation on the first and fourth floor. On the axis of the third storey a sculpture of Hermes was placed. 
Arches that surround the windows of the third storey are adorned with mosaics created by Isidore Odorico, 
from Frioul in Italy, who came to Rennes with brother Vincent in 1882 and was, i.a. the author of the mosaic 
in Opéra Garnier in Paris. 

An example of an Art Nouveau town house is the building at 1 Place Hoche (designed by Charles 
Coüasnon, 1908–1909) (Ill. 1.D) made of limestone and brick, whose roof is covered with flat slate [2]. 
A sculptor’s cornice, located below the uppermost storey, attracts attention – it was inspired by corbelled 
frieze. Axis of the entrance is highlighted by a dormer window with an arched finish, crowned with a tower, 
and on the third floor – framed stained-glass windows and a stone balustrade that alludes to the works of 
Antonio Gaudi (i.a. Casa Batlló). Steel balustrades of the balconies are adorned with the chestnut tree 
motif, which is also present in tenement houses in Krakow, e.g. at 30 Krupnicza Street. According to 
Philippe Bonnet and Daniel Le Couèdic the building alludes to constructions in Paris (by Charles Plumet) 
and in Nancy (Émile Andrè). The Nancy school aimed at the revival of artistic handicraft (stained glass, 
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metalwork, interior design – e.g. art glass) and style unity of art by employing motifs of flora and fauna 
in ornamentation. White limestone and sandstone was typical for Nancy, used on the ground floor of the 
elevation, multicoloured glazed brick and goods made from steel and iron [15].

There are other Art Nouveau buildings on the Hoche Square: at 4, place Hoche (designed by Eugène 
Guillaume, turn of 20th century) alluding to the Louis XV style, with floral motifs in ornamentation [4]; 
at the corner of 5, place Hoche and 16, passage des Carmélites (1901) with brick window frames and 
the Galicier Hotel at the corner of 6, place Hoche and Rue de Robien (designed by Guidet, 1894). The 
stylistically homogenous Hoche Square can be compared with the Szczepański Square in Krakow. 

At 11, rue de Viarmes there is also an outstandingly interesting tenement house (designed by Le 
Ray Emmanuel, 1901–1903), which was designed as a hotel, with accommodation in the attic, which has 
a small front garden in the form of a terrace lifted up half a storey [1]. Its elevation is made of brick, with 
stone window frames and portals and a slate roof. According to Isabelle Barbedor and Elise Lauranceau 
the building alludes to Paul Hankar’s house and the Tassel de Horta Hotel in Brussels. The house served 
as inspiration for other houses in French cities, e.g. the villa d`Ajonc in Dinard (designed by Jean Gratien, 
1906). It is embellished with various decorations (with traces of eclecticism and Art Nouveau) and 
details – for example an arch-shaped portal in the extreme right axis (Ill. 1.C) – it was the entrance to the 
atelier which belonged to the architect and, at the same time, the owner of the house. The keystone of the 
portal is ornamented with the symbol of the profession – a capital. The portal of the Cracovian house at 
23 Krasińskiego Avenue was created similarly, although in a much simpler form (Ill. 1.D). The crest of 
technicians with the compasses and set square – the symbols of masonry can be seen, among others, on 
the elevation of the house at 6 Długa Street (designed by Ksawery Pietraszkiewicz, Józef Skałka, Roman 
Bandurski, 1908–1909) in Krakow.

When it comes to the regionalist trend, there is a three-storey tenement house at 34, Boulevard 
Laennec (designed by Julien Ballé, 1894), whose façade is made of limestone and brick (red and white) – 
the colour highlights the extreme axes and the third floor with an asymmetrical glazed loggia [6]. Ground 
floor of the house was finished with plaster with stripes of pseudo-rustication made of tiny stones (an 
allusion to walls made of pebbles joint with mortar – a practice in traditional building). What draws 
attention is a modern steel binding joint, on which a crowning cornice was erected. On the elevation of the 
building the architect’s name was inscribed. It is also ornamented with embellishments on the second floor 
and decorative steel balconies. 

The building at the corner of 1, rue Jean-Marie Duhamel and 7, l`Avennue Jean Janvier (designed by 
Jean Poirier, 1928–1931) deserves special attention, as it boasts a large mosaic in Art Déco style (Ill. 1.L), 
whose creator (in 1931) was Isidore Odorico Jr., who graduated from L`école des Beaux-Arts in Rennes [8]. 
Odorico was also the author of decorations in the Saint-Georges Swimming Pool (designed by Emmanuel 
Le Ray, 1925) at rue Gambetta in Rennes. Mosaics adorned also the Cracovian tenement houses, i.a. at the 
Na Groblach Square (Karol Tichy, 1910–1912) with black and gold arrangements. 

In Aix-en-Provence one can also find tenement houses from the turn of the 20th century. They are 
the houses at 14 Boulevard de la Republique (designed by Joseph Lazare Huot, 1909) and 18 Boulevard 
de la Republique, with a geometrical ceramic decoration and a set-back top storey. Also in Marseilles 
there are numerous examples of Art Nouveau buildings, e.g. at 26, Cours Lieutaud (designed by Charles 
Héraud, 1905), in which embellishments had the shape of thistle leaves (plant with radial structure, similar 
to acanthus). In Krakow, the thistle motif can be seen in the decoration of a window frame at 4 Garncarska 
Street (designed by Kazimierz, Zieliński, 1906–1907).
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4. Tenement houses from the turn of the 20th century in Vienna and Graz – analogies  
with the solutions in Krakow

Architecture in Krakow at the turn of the 20th century bears numerous references to Vienna. In case 
of Cracovian houses it was not just copying Viennese patterns [11]. The similarity showed in irregular 
light-dark surface of elevation [19], artistic protrusion of cornices and bay windows and richness of evenly 
distributed details and decorations [21]. On the elevations of Viennese tenement houses there were usually 
more ornaments than on their Cracovian counterparts, a wider variety of materials and array of colours 
were used. The examples are the buildings at 59–61 Ungargasse (designed by Max Fabiani, 1899–1900)  
and 31–33 Klostergasse (designed by Karl Holzer, 1905/1906), where different shades of green and 
blue glazing were used. Gold and white were also frequently joined [11], in Krakow, e.g. mosaics over 
the entrance to the houses at 36 Piłsudskiego Street (designed by Sławomir Odrzywolski, 1907–1908) 
and 1 Wenecja Street (designed by Kazimierz Hroboni, 1911–1912). Next to floral motifs, Cracovian 
solutions included also Art Nouveau geometry, typical for Vienna, with transformed abstract motifs, 
which highlighted the structure of the building. The motif of a circle with vertical slats is present in the 
buildings at 30 Krupnicza Street, 30 Długa Street (designed by Kazimierz Zieliński, 1904), 19 Miodowa 
Street (designed by Aleksander Biborski, 1905), 46 Karmelicka Street (proj. Aleksander Biborski,  
1910–1912) and 28 Wielopole Street (designed by Aleksander Biborski, 1910–1911). The contrast between 
the surface of walls and alcoves, asymmetrical composition and the highlighted silhouette (works of Josef 
Hoffmann), ornamentation which emphasized the structure of the building and the divisions in elevation 
were a manifestation of Viennese influences. 

Standard of flats in Krakow was diverse and lower in comparison with the flats in Viennese houses, 
which had large hallways, vast central staircases (often winding or three-flighted stairways) In contrast with 
Krakow, designers in Vienna used glazed metal roofs, e.g. at 11 Dannebergplatz, (designed by Georg Berger, 
1906), 47–47a Löwengasse (designed by Anton and Josef Drexler, 1908–1909) and Schikanedergasse/
Margaretenstrasse (designed by Artur Baron, 1903).

Influences of the works of Otto Wagner can be noticed in the similarity of the projection of the 
tenement house at 38 Linke Wienzeile (designed by Otto Wagner, 1898–1899) in Vienna (Ill. 1.D), 
15 Krasińskiego Avenue (designed by Apolinary Pezdański, 1907–1908) and 31 Dietla Street (designed 
by Benjamin Torbe, 1908) in Krakow (i.e. a large oval staircase) [20]. A clear resemblance can also be 
seen in composition and geometrical choice of decorative forms (density of decorative forms in between 
the windows of the uppermost storey – they imitate capitals and cornices, motifs in the form of round and 
square bumps) on the elevation of the Postsparkassenamt building in Vienna (designed by Otto Wagner, 
1903–1912), tenement house at 40 Neustiftgasse (designed by Otto Wagner, 1909–1912) (Ill. 2.J) and the 
house at 4 Rakowicka Street (designed by Antoni Dostal, Aleksander Biborski, 1910–1911) (Ill. 2.I). Similar 
decorative motifs are also present in the building at 3 Köstlergasse (designed by Otto Wagner, 1898–1899), 
30 Długa Street and 30 Krupnicza Street, and an analogical method of composition of the façade (a falling 
façade) in Majolikahaus at 40 Linke Wienzeile (designed by Otto Wagner, 1898) 15 Krasińskiego Avenue 
[17]. There are similar decorative motifs – finials of pilasters in the form of circles, criss-crossed with 
vertical stripes at 40 Linke Wienzeile (Ill. 2.K) and 30 Długa Street (Ill. 2.L). In the windows of tenement 
houses in Krakow there is often woodwork with square divisions, inspired by Viennese Quadrastil. 

Motifs that are typical of Art Nouveau are female heads (often with circles, squares and 
stripes). They can be seen on the elevation of the house at 33 Lendkai in Graz (Ill. 2.A) and in 
Vienna at 3 Mohsgasse (Ill. 2.C), 38Linke Wienzeile (designed by Otto Wagner, 1898–1899) (Ill. 2.D), 
10 Königseggasse (designed by Wilhelm Stiassny, 1903–1905), 125 Währinger Strasse (designed by 
Hans Dworak, 1902) and 3 Mohsgasse (designed by Moritz O. Kuntschink, 1903/1904). Similar motifs 
are present on elevations of Cracovian houses at 3 Grabowskiego Street (designed by Benjamin Torbe,  



141

1905–1906), 57 Długa Street (designed by Aleksander Biborski, 1906–1907), 30 Wielopole Street (designed 
by Aleksander Biborski, 1910), 3 Krupnicza Street (designed by Benjamin Torbe, 1906–1907), 26 Lubicz 
Street (designed by Benjamin Torbe, 1909) and 30 Piłsudskiego Street (designed by Benjamin Torbe, 
1905) (Ill. 2.B). Motifs of flora and fauna were often utilized, e.g. a frog on the elevation of 33 Lendkai 
house in Graz (Ill. 2.E) and 1 Retoryka Street (designed by Teodore Talowski, 1889–1890) in Krakow (Ill. 
2.F), or an owl on the 21 Krasińskiego house (designed by Roman Bandurski, 1907) in Krakow (Ill. 2.G)  
and 31 Lendkai in Graz (Ill. 2.H), but also on the Art Nouveau Pavilion in Vienna. 

Other interesting Graz tenement houses from the turn of the 20th century are located at 
64 Pestalozzistrasse (eclectic and Art Nouveau ornaments, such as female heads) 12 Liebiggasse 
(female heads, a cirlce criss-crossed with three vertical stripes), 17 Leitnergasse (geometrical division 
of the elevation, simplified floral motifs, circles and stripes with a wavy line which sections the ground 
floor), 152 Steyrergass (rich floral decoration, oval window frames, pseudo-pilasters formed as a creeper 
with heads-capitals and textural plaster), 12 Seebachergasse (prolonged portal topped with a head))  
and 11 Giesplatz/Zweiglgasse (female heads, a topping frieze with chestnut tree motifs). 

5. Summary

The conducted comparative studies allow to draw the following conclusions: building development 
in Krakow was more varied, with unique quarters and irregular plots, which influenced the diversity of 
elevations and solutions for the interior. Tenement houses were not tall and did not have homogenously 
composed façades. In Paris and Vienna buildings were outlined more regularly. A monumental and 
homogenous residential housing development was more common, as there was an efficient system of 
joining a few separate buildings into a single entity, a whole. 

Cultural traditions of different regions of France clearly separate solutions in architectural design in 
relation to their counterparts in Krakow, e.g. the roofs differ in form (tall mansard roofs, turrets, dormers) 
and used material (usually local stone). In Krakow, plaster and brick was widely used, and stone accentuated 
the more important details) for economic and practical reasons. Similarly as in described cities, there were 
references to local tradition. A national expression was sought for, letting the local, regional tendencies be 
heard. The houses were connected with the history of the cities, immersed in the tradition of local images 
and techniques. French architecture of the period alluded to native Rococo and Baroque [20], the Cracovian 
– to the Renaissance and Baroque, among others. Similarly as in Krakow, particular care was focused on 
retaining the continuity of tradition, through usage of local motifs and materials, and retaining the character 
(roofs, rhythms, abundance of details) and the scale of building development. New materials and forms 
were sought for, earlier motifs were transformed. Design was a part of all arts. 

Townhouses in Krakow at the turn of the 20th century are in many respects different, despite many 
similarities and analogies, i.e. using akin ornamentation (floral, zoomorphic, female heads). Elevations of 
Cracovian houses took a form somewhere in between the terseness and restraint of French solutions and 
the abundant ornamentation of the Viennese (and some Parisian) ones. Their elevations were characterized 
by rationality and conforming to local circumstances, however they do have certain analogies to Parisian 
and Viennese solutions. In Krakow, instances of using modern structures and materials are infrequent, 
whereas in Paris, Rennes and Vienna cast-iron supports, reinforced concrete frame and glazed roofs were 
commonplace. 
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1. Wprowadzenie

Pod koniec XIX w. środowisko francuskie wyraźnie oddziaływało na architektów krakowskich 
(m.in. wpływy malarstwa impresjonistycznego). Niektórzy z nich podejmowali w Paryżu studia (m.in. 
Zygmunt Hendel, Franciszek Mączyński, Józef Pokutyński i Tadeusz Stryjeński). Nowe realizacje były 
prezentowane na wykładach i popularyzowane w prasie fachowej. Inspiracje czerpano głównie z Paryża. 
Pod wpływem stolicy Francji i innych miast europejskich rozwijały się także inne francuskie ośrodki archi-
tektoniczne, takie jak Nancy i Rennes, w których można znaleźć podobne jak w Krakowie detale i dekora-
cje na elewacjach kamienic. 

Na formę kamienic krakowskich powstałych na przełomie XIX i XX w. znacznie większy wpływ 
miała architektura Wiednia. Działalność wiedeńskich architektów w znaczący sposób oddziaływała na 
krakowskich twórców, którzy często, szczególnie pod koniec XIX w., podejmowali studia w Bauschule 
(m.in. u Heinricha von Ferstela i Karla Königa [16]) i w Akademii Sztuk Pięknych (m.in. u Friedricha von 
Schmidta, Theophila von Hansena i Karla von Hasenauera, a na przełomie XIX/XX w. u Otto Wagnera). 
W Akademii Przemysłowo-Technicznej w Krakowie wykładali uczniowie Heinricha von Ferstla, który 
popularyzowali jego twórczość i stale do niej nawiązywali.

2. Charakterystyka kamienic paryskich z przełomu XIX i XX wieku i ich oddziaływanie  
na krakowskie rozwiązania

Kamienice paryskie na przełomie XIX i XX w. miały podobną wielkość i wysokość, przez co były 
bardziej jednorodne niż krakowskie. Domy miały często osiowo skomponowane okna na każdej kondygnacji 
[5]. Ich charakterystycznymi cechami były przeważnie jednolite elewacje wykonane z podobnego materiału 
o jasnej kolorystyce, wycofanie ostatniej kondygnacji (dach mansardowy z dużymi lukarnami), duże porte-
fenêtre (często na pierwszym piętrze), balkony ze stalowymi lub żeliwnymi balustradami przeprowadzone 
przez całą szerokość elewacji (najczęściej na pierwszej i ostatniej kondygnacji) i ozdobne portale. Przykłady 
kamienic z bogato dekorowanymi portalami to Castel Béranger (proj. Hektor Guimard, 1897–1898) położo-
ny przy 14 rue de la Fontaine i obiekt przy 134 rue Grenelle (proj. Jules Lavirotte, 1903). 

Sytuacja urbanistyczna Paryża po przebudowie Georges’a Haussmanna (1852–1870) stworzyła znacz-
nie korzystniejsze warunki doświetlenia mieszkań w kamienicach położonych przy szerokich bulwarach, 
mimo ich znacznej wysokości (na przełomie XIX i XX w. miały one często 6–7 kondygnacji) [9]. Mieszkania 
były przewietrzane na przestrzał, chociaż zdarzały się kamienice z małymi ciemnymi podwórkami-studniami. 
Elewacje domów miały przeważnie szerokość do 20 m i wysokość do 20 m (do 22 m po regulacji przeprowa-
dzonej w 1902 r.), a część mieszkalna wycofana z linii elewacji miała 5 m (6 m od 1902 r.). Pierzeja kamienic 
paryskich była zwykle bardziej jednolita od krakowskiej. W Krakowie domy miały różną wysokość (często 
3–5 kondygnacji, rzadziej dwie) i były znacznie niższe niż w Paryżu, co regulowały przepisy budowlane, 
dostosowując zabudowę do szerokości ulic. Charakterystyczne dla przebudowy Haussmanna były ścięte 
narożniki kamienic, zazwyczaj wpisane w ostry kąt działki narożnej, co wynikało z promienistego układu 
placów. W Krakowie także było wiele działek narożnych, ale nie miały one aż tak ostrych kątów. W pa-
ryskich kamienicach projektowano obszerne klatki schodowe, które były często owalne lub wachlarzowe 
[13]. W krakowskich kamienicach wachlarzowe schody były rzadziej spotykane, zaprojektowano je m.in. 
w kamienicach: przy ul. Zyblikiewicza 11A (proj. Eugeniusz Ronka, 1908–1909) i przy ul. Kremerowskiej 
8 (proj. Ludwik Gutman, 1912). Na parterze kamienic paryskich przy ulicach handlowych lokowano skle-
py. Zdarzało się, że zajmowały one dwie najniższe kondygnacje (rozwiązanie niespotykane w tym okresie 
w Krakowie). Na parterze uwzględniano także pomieszczenie dla portiera. Mansardowe dachy charakte-
rystyczne dla francuskich rozwiązań projektowano także w Krakowie – np. w kamienicy przy ul. Baszto-
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wej 1 (proj. Józef Pakies, Wacław Krzyżanowski, 1908–1910), Kremerowskiej 12 (proj. Władysław Gra-
bowski, 1911), Studenckiej 1 (proj. Teodor Hoffmann, 1910–1912), Karmelickiej 39 (proj. Jan Zawiejski, 
1914–1915), ale występują tu rzadziej niż w Paryżu. Nierzadko na tamtejszych elewacjach umieszczano 
informację o dacie powstania domu i jego projektancie. Podobne przykłady, wzorem rozwiązań francu-
skich, występują w Krakowie np. w domu przy ul. Zwierzynieckiej 15 (proj. Adolf Szyszko-Bohusz, 1912) 
i Garncarskiej 16 (proj. Karol Zaremba, 1895–1998).

Na elewacji przeważnie stosowano jasny kolor tynku i piaskowca, który czasem łączono z kolorową 
cegłą, ceramiką, mozaiką i elementami z kutego żelaza (balustrady, kotwy, kraty, okucia drzwi i bram itp.). 
Również elewacje kamienic krakowskich, bardziej zróżnicowane kolorystycznie, zdobią kotwy metalowe, 
rzeźby (smok, sowa, pająk) i dekoracje inspirowane motywami roślinnymi i zoomorficznymi. Stosowano 
powierzchnie mieniące się i ożywiające elewację (mozaiki, płytki ceramiczne). W odróżnieniu od Krako-
wa, mniej otwartego na nowości techniczne, w Paryżu i Rennes wprowadzano nowoczesne konstrukcje 
i materiały – m.in. żeliwne podpory, szkielet żelbetowy, a także szklane daszki nad wejściem lub balkonem. 
Przykładem są kamienice ze szkieletem żelbetowym położone przy 25 bis rue Franklin (proj. Auguste Per-
ret, 1902–1903) i 26 rue Vavin (proj. Henri Sauvage, 1912–1913).

Charakterystyczne wycofanie linii zabudowy kamienic krakowskich z niewielkimi przedogródkami 
zainspirowane było bulwarami à redans Eugène’a Hénarda (1903) [12]. Najczęściej cofano ściany ka-
mienic o 3–5 m względem linii zabudowy od strony północnej, co poprawiało warunki nasłonecznienia 
i przewietrzania wnętrz, a jako przykłady mogą tutaj posłużyć obiekty np. przy ulicy Bonerowskiej 3 (proj. 
Zygmunt Prokesz, 1923), Bonerowskiej 5 (proj. Henryk Lamensdorf, 1910), Bonerowskiej 7–9 (proj. Hen-
ryk Lamensdorf, 1909), Kremerowskiej 8 (proj. Ludwik Gutman, 1912), Kremerowskiej 14 (proj. Henryk 
Lamensdorf, 1911), Szlak 9 (proj. Henryk Lamensdorf, 1909) i Lubomirskiego 27 (proj. Kazimierz Hro-
boni, 1912).

Kilka wybitnych przykładów stanowiących źródło inspiracji dla rozwiązań krakowskich zostało 
opisanych bardziej szczegółowo. Należy do nich sześciopiętrowa kamienica 67 Boulevard Raspail (Bon 
Courage) (proj. Léon Tissier, 1913), która ma dynamicznie zaprojektowaną elewację z owalnymi wyku-
szami. Podobne wykusze nad wejściem ujętym w spłaszczony łuk projektowano także w Krakowie np. 
przy ul. Basztowej 1 (proj. Józef Pakies, Wacław Krzyżanowski, 1908–1910) (il. 1.I). Autorem rzeźb na 
portalu i zwieńczeniu w domu Bon Courage był Louis Henri Bouchard (il. 1.J). Ostatnie dwie kondygnacje 
częściowo wykonano z różnokolorowej cegły i mozaiki.

W kamienicy 48 Boulevard Raspail (proj. Louis Sorel, 1912), z płynnie ukształtowaną elewacją, 
wykorzystano w dekoracji ścian i balkonów motywy roślinne, m.in. passiflory, sosny, miłorzębu (ilustracja 
1.K). W paryskich kamienicach z przełomu XIX i XX w. często występowały także motywy zoomorficzne, 
jak np. klamka w formie jaszczurki w drzwiach wejściowych w domu 9 rue Le Tasse (proj. Charles Plumet, 
1904), dekoracja drzwi w domu 151 rue de Grenelle (proj. Jules Lavirotte, 1898) i przy 29 Avenue Rapp 
(proj. Jules Lavirotte, 1901). Tę ostatnią kamienicę zdobią także różnorodne formy ceramiczne (ich auto-
rem był Alexandre Bigot) i wspaniały portal m.in. z motywami pawi. Ich autorem był rzeźbiarz Jean-Bap-
tiste Larrive [17]. W Krakowie motyw pawi występuje w domu przy ul. Piłsudskiego 36 (proj. Stanisław 
Odrzywolski, 1907–1908). 

Wybitnym przykładem jest także Castel Béranger znajdujący się przy 14 rue de la Fontaine w Pary-
żu (proj. Hector Guimard, 1894–1898) (ilustracja 1.B), który dostał pierwszą nagrodę za najpiękniejszą fa-
sadę w 1898 r. w konkursie zorganizowanym przez „Le Figaro”. Guimard zaprojektował w nim wszystkie 
elementy, które w efekcie tworzyły spójną kompozycję, m.in. balkony, wykusze, fontannę na podwórku, 
ogrodzenie i wnętrza (meble, dywany, witraże, klamki). Idea zespolenia sztuk, zacierania granic między 
nimi i tworzenia jednorodnej całości, widoczna w tym przykładzie, obecna była także w realizacjach kra-
kowskich – np. przy pl. Na Groblach 3 (proj. Karol Tichy, 1910–1912) i przy ul. Krupniczej 30 (proj. 
Kazimierz Zieliński, 1906). W Castel Béranger wykorzystano różne materiały – cegłę, kamień (wapień 
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i krzemień), stalową konstrukcję (m.in. w nowatorski sposób użytą nad parterem jako element oddzielający 
tę część budynku), malowane na zielono dekoracje z żelaza (m.in. obramienia okien, balkony, dekoracje – 
jak np. konik morski) (il. 1.F). Podobny motyw dekoracyjny jak ostatni z wymienionych występuje w Kra-
kowie w kamienicy przy al. Krasińskiego 23 (proj. Ludwik Wojtyczko, 1908) (il. 1.E).

3. Kamienice z przełomu XIX i XX wieku w Rennes – analogie z krakowskimi rozwiązaniami

Secesja w Rennes inspirowana była architekturą powstałą w ważnych ośrodkach, m.in. w Paryżu, 
Brukseli, Wiedniu, Barcelonie, Glasgow i Nancy [4]. Częste były także cytaty z lokalnej architektury, np. 
konstrukcji drewnianej typowej dla Bretanii (czasem zastosowanej zgodnie z prawdą konstrukcji, czasem 
użytej tylko jako dekoracja ścian), stylu Ludwika XV. Równie chętnie nawiązywano do malowniczych 
domów letniskowych z lukarnami i werandami inspirowanych rozwiązaniami angielskimi i szwajcarskimi 
[4]. Regionalizm widoczny był także w stosowaniu na elewacjach i w konstrukcji materiałów występują-
cych w sąsiedztwie (kamień – wapień, granit szary i brązowy, kersantyt, drewno). Domy w Rennes z prze-
łomu XIX i XX w. nierzadko mają obramienia okien wykonane z cegły, a ściany z kamienia lub tynkowane. 
Występują tu także, podobnie jak w Krakowie, kamienice z kamiennymi obramieniami okien i drzwi na 
elewacji wykonanej z cegły.

Typowe dla Bretanii są mansardowe dachy (często kryte szarą dachówką łupkową) z wysokimi 
kominami, wyraźnie odróżniające je od domów krakowskich. Domy z tego regionu są bardziej pokrewne 
kamienicom wrocławskim (z motywami konstrukcji drewnianej) niż krakowskim. Elewacje kamienic przy-
ciągały uwagę barwnymi tynkami, mozaikami, które tworzyły refleksy na powierzchni ścian. Inspirowano 
się popularnymi w secesji tematami, takimi jak fauna, flora i postać kobieca. Często występowały także 
motywy wodne, nadające elewacji wrażenie ruchliwości i płynności. Podobne dekoracje (ryby, podmorskie 
stwory) można znaleźć w kapitelach pilastrów zdobiących elewację Halles Centrales przy Boulevard de la 
Liberté (proj. Emanuel Leray, 1912–1923) i kamienicy przy 10 rue Hoche w Rennes (il. 1. H), a w Krako-
wie przy ul. Piłsudskiego 40 (proj. Władysław Ekielski, 1898–1999) (il. 1.G).

Interesującym przykładem jest pięciopiętrowa narożna kamienica (proj. Guidet, 1909) znajdująca 
się przy 4 rue Bonne-Nouvelle w Rennes. Została zaprojektowana dla Louisa Valtona, który na sąsiedniej 
ulicy miał duży sklep z cukierkami i winami. Metalowa konstrukcja widoczna na zewnątrz nadaje jej no-
woczesny charakter. Poza pełnymi wapiennymi filarami w skrajnych osiach i na narożniku same ściany wy-
konano z zielono zabarwionego szkła [7]. Dawny sklep Valtona, właściciela opisanej kamienicy, mieścił się 
w budynku przy 9 rue d’Antrain w Rennes (proj. Guidet, 1896–1998, przebudowa proj. Roginski, 1960). 
Jej wertykalną artykulację tworzy nowoczesna metalowa konstrukcja dwóch niższych kondygnacji, która 
została skontrastowana z metalowym pełnym balkonem przeprowadzonym przez całą szerokość elewacji 
na pierwszym i czwartym piętrze. Na osi trzeciej kondygnacji umieszczono rzeźbę Hermesa. Łuki otacza-
jące okna trzeciej kondygnacji zdobią mozaiki, które wykonał Isidore Odorico, artysta pochodzący z Frioul 
we Włoszech, który przyjechał razem z bratem Vincentem do Rennes w 1882 r. i był m.in. wykonawcą 
mozaiki w Opéra Garnier w Paryżu. 

Przykładem secesyjnej kamienicy jest budynek przy 1 place Hoche (proj. Charles Coüasnon, 1908–
1909) (ilustracja 1.D), wykonany z wapienia i cegły, który ma dach pokryty płaską dachówką łupkową [2]. 
Na uwagę zwraca rzeźbiarski gzyms, zaprojektowany poniżej ostatniej kondygnacji, inspirowany fryzem 
machikułowym. Oś wejścia, zwieńczoną wieżą, podkreślają lukarna z łukowo zamkniętym oknem, a na 
trzecim piętrze – obramowanie okien (z witrażami) i balustrada kamienna, nawiązująca do twórczości 
Antonia Gaudiego (m.in. Casa Batlló). Stalowe balustrady balkonów zdobią motywy kasztanowca, wy-
stępujące także w kamienicach w Krakowie (m.in. przy ul. Krupniczej 30). Jak twierdzą Philippe Bonnet 
i Daniel Le Couèdic, kamienica ta nawiązuje do realizacji w Paryżu (m.in. do twórczości Charles’a Plu-
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meta) i w Nancy (do twórczości Émile’a Andrè). Szkoła Nancy dążyła do odrodzenia rękodzieła arty-
stycznego (witraże, ślusarstwo, wyposażenie wnętrz – m.in. szkło artystyczne) i jedności stylowej sztuki, 
wykorzystując motywy roślinne (kwiatowo-organiczne) w dekoracji. Typowe dla Nancy były biały wapień 
i piaskowiec wykorzystywany na parterze elewacji, wielobarwna cegła glazurowana, a także wyroby ze 
stali i żelaza (ślusarstwo) [15].

Na placu Hoche znajdują się także inne secesyjne kamienice: przy 4 place Hoche (proj. Eugène 
Guillaume, przełom XIX/XX w.) naśladująca styl Ludwika XV, z motywami roślinnymi w dekoracji [4]; na 
rogu 5 place Hoche i 16 passage des Carmélites (1901) z ceglanymi obramieniami okien oraz hotel Galicier 
na rogu 6 place Hoche i rue de Robien (proj. Guidet, 1894). Jednolity stylowo plac Hoche można porównać 
do placu Szczepańskiego w Krakowie.

Niezwykle interesująca jest także dwupiętrowa kamienica (dawniej przeznaczona na hotel) z miesz-
kalnym poddaszem w mansardzie przy 11 rue de Viarmes (proj. Le Ray Emmanuel, 1901–1903), która 
ma niewielki przedogródek w formie podniesionego o pół kondygnacji tarasu [1]. Jej elewacje wykonano 
z glazurowanej białej cegły, z kamiennymi obramieniami okien i portali oraz dachem łupkowym. Zdaniem 
Isabelle Barbedor i Elise Lauranceau realizacja ta ma odniesienia do domu Paula Hankara i hotelu Tassel 
de Horta w Brukseli. Kamienica ta była inspiracją dla innych domów w miastach francuskich, m.in. willi 
d’Ajonc w Dinard (proj. Jean Gratien, 1906). Zdobią ją różnorodnie opracowane dekoracje (motywy eklek-
tyczne i secesyjne, m.in. fuksji) i detale, jak np. ukształtowany w formie łuku portal w skrajnej osi prawej 
(il. 1.C) – wejście do pracowni architekta, który był równocześnie właścicielem domu. Klucz portalu zdobi 
symbol zawodu architekta (kapitel). Podobnie, chociaż w bardziej uproszczonej formie, opracowano portal 
krakowskiej kamienicy przy al. Krasińskiego 23 (il. 1.D). Herb Techników z cyrklem i ekierką – symbola-
mi murarskimi – pojawia się m.in. na elewacji kamienicy przy ul. Długiej 6 (proj. Ksawery Pietraszkiewicz, 
Józef Skałka, Roman Bandurski, 1908–1909) w Krakowie.

W nurt regionalizmu wpisuje się trzypiętrowa kamienica przy 34 Boulevard Laennec (proj. Julien 
Ballé, 1894), która ma fasadę wykonaną z wapienia i cegły (czerwona i biała), kolorem podkreślającej 
skrajne osie i trzecie piętro z asymetrycznie położoną przeszkloną loggią [6]. Parter domu został wykonany 
w tynku z pasami pseudoboniowania z drobnych kamieni (nawiązanie do ścian wykonanych z otocza-
ków wiązanych zaprawą w tradycyjnym budownictwie). Zwraca uwagę nowoczesny stalowy podciąg, na 
którym wzniesiono gzyms wieńczący. Na elewacji kamienicy umieszczono nazwisko architekta, który ją 
zaprojektował. Wzbogacają je także dekoracje na drugim piętrze i stalowe ozdobne balkony.

Na szczególną uwagę zasługuje kamienica na rogu 1 rue Jean-Marie Duhamel i 7 l’Avennue Jean 
Janvier (proj. Jean Poirier, 1928–1931) z dużą mozaiką w stylu Art Déco (il. 1.L), a jej wykonawcą w 1931 r. 
był Isidore Odorico syn, który ukończył L’École des Beaux-Arts w Rennes [8]. Odorico był ponadto twórcą 
dekoracji Pływalni Saint-Georges (proj. Emmanuel Le Ray, 1925) przy rue Gambetta w Rennes. Mozaiki 
zdobiły też krakowskie kamienice, m.in. przy placu Na Groblach (Karol Tichy, 1910–1912) ze złoto-czar-
nymi kompozycjami.

W Aix-en-Provence także występują kamienice z przełomu XIX I XX w. Należą do nich domy 
przy 14 Boulevard de la Republique (proj. Joseph Lazare Huot, 1909) i 18 Boulevard de la Republique 
z geometryczną dekoracją ceramiczną i cofniętą ostatnią kondygnacją. Również w Marsylii można zna-
leźć przykłady kamienic secesyjnych, np. przy 26 Cours Lieutaud (proj. Charles Héraud, 1905), w której 
dekoracji wykorzystano liście ostu (kwiat o budowie promienistej wykazujący podobieństwo do akantu 
kłującego). W Krakowie motyw tej rośliny pojawia się w dekoracji okna kamienicy przy ul. Garncarskiej 4 
(proj. Kazimierz Zieliński, 1906–1907).
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4. Kamienice z przełomu XIX i XX wieku w Wiedniu i Grazu – analogie  
z krakowskimi rozwiązaniami

W architekturze Krakowa przełomu XIX i XX w. znacznie więcej odniesień można znaleźć do Wied-
nia. W wypadku kamienic krakowskich nie było to jednak wierne kopiowanie wiedeńskich wzorców [11]. 
Podobieństwa widoczne były w rozrzeźbieniu światłocieniowym powierzchni elewacji [19], plastycznym 
wysunięciu gzymsów i erkerów, a także bogactwie równomiernie rozmieszczonego detalu i dekoracji [21]. 
Na elewacjach kamienic wiedeńskich przeważnie było więcej dekoracji niż na krakowskich, używano także 
bardziej różnorodnych materiałów i widać tam szerszą gamę kolorystyczną. Przykładem są kamienice przy 
Ungargasse 59–61 (proj. Max Fabiani, 1899–1900) i Klostergasse 31–33 (proj. Karl Holzer, 1905/1906), 
gdzie zastosowano różne odcienie glazury w kolorach zielonym i niebieskim. Często łączono także kolor 
złoty z białym [11], co w Krakowie pojawia się np. w postaci mozaiki nad wejściem do kamienic przy ul. Pił-
sudskiego 36 (proj. Sławomir Odrzywolski, 1907–1908) i Wenecji 1 (proj. Kazimierz Hroboni, 1911–1912). 
Obok motywów roślinnych inspiracją dla rozwiązań krakowskich była także typowa dla Wiednia secesja 
geometryczna (z przekształconymi abstrakcyjnymi motywami) podkreślająca strukturę budynku. Motywy 
koła z pionowymi listwami mają m.in. kamienice przy ul. Krupniczej 30, Długiej 30 (proj. Kazimierz Zie-
liński, 1904), Miodowej 19 (proj. Aleksander Biborski, 1905), Karmelickiej 46 (proj. Aleksander Biborski, 
1910–1912) i Wielopole 28 (proj. Aleksander Biborski, 1910–1911). Kontrast płaszczyzny ściany i wnęk, 
asymetryczna kompozycja, a także wyraźnie zaznaczony kontur (twórczość Josefa Hoffmanna), dekoracja 
podkreślająca konstrukcję oraz podziały elewacji były wyrazem wpływów wiedeńskich.

Standard mieszkań w Krakowie był różnorodny i niższy w porównaniu do mieszkań z dużymi hallami 
w kamienicach wiedeńskich, z obszernymi centralnie zaprojektowanymi klatkami schodowymi (często scho-
dy wachlarzowe lub trzybiegowe). W odróżnieniu od Krakowa w Wiedniu stosowano przeszklone metalowe 
daszki, jak np. w kamienicy przy Dannebergplatz 11 (proj. Georg Berger, 1906), Löwengasse 47–47a (proj. 
Anton i Josef Drexler, 1908–191909) i Schikanedergasse/Margaretenstrasse (proj. Artur Baron, 1903).

Wpływy twórczości Ottona Wagnera można dostrzec w podobieństwie rozwiązania rzutu kamienicy 
przy Linke Wienzeile 38 (proj. Otto Wagner, 1898–1899) w Wiedniu (il. 1.D), al. Krasińskiego 15 (proj. 
Apolinary Pezdański, 1907–1908) i ul. Dietla 31 (proj. Benjamin Torbe, 1908) w Krakowie (m.in. duża 
owalna klatka schodowa) [20]. Równie wyraźne są analogie w kompozycji i doborze geometrycznych 
form dekoracji (zagęszczenie form w polach międzyokiennych najwyższej kondygnacji, imitujące kapi-
tele i gzyms, motywy w formie okrągłych i kwadratowych guzów) na elewacji budynku Postsparkasse-
namt w Wiedniu (proj. Otto Wagner, 1903–1912), kamienicy przy Neustiftgasse 40 (proj. Otto Wagner, 
1909–1912) (il. 2.J) i kamienicy przy ul. Rakowickiej 4 (proj. Antoni Dostal, Aleksander Biborski, 1910–
1911) (il. 2.I). Podobne motywy dekoracyjne występują także w kamienicy przy Köstlergasse 3 (proj. 
Otto Wagner, 1898–1899), ul. Długiej 30 i Krupniczej 30, a analogiczny sposób skomponowania fasady 
(tzw. spływająca fasada) w kamienicy Majolikahaus przy Linke Wienzeile 40 (proj. Otto Wagner, 1898) 
i al. Krasińskiego 15 [17]. Jeśli zaś chodzi o dekoracyjne zwieńczenia pilastrów w formie kół przeciętych 
pionowymi pasami, jakie obserwujemy w kamienicy przy Linke Wienzeile 40 (il. 2.K), to podobne znaj-
dujemy w budynku przy Długiej 30 (il. 2.L). Często w oknach kamienic krakowskich występuje stolarka 
z kwadratowymi podziałami inspirowana wiedeńską stylistyką Quadrastil. 

Typowo secesyjne motywy głów kobiecych (często z kołami, kwadratami i pasami) pojawiają się 
na elewacji kamienicy przy Lendkai 33 w Grazu (il. 2.A) oraz w Wiedniu przy: Mohsgasse 3 (il. 2.C), 
Linke Wienzeile 38 (proj. Otto Wagner, 1898–1899) (il. 2.D), Königseggasse 10 (proj. Wilhelm Stiassny, 
1903–1905), Währinger Strasse 125 (proj. Hans Dworak, 1902) i Mohsgasse 3 (proj. Moritz O. Kuntschink, 
1903/1904). Podobne motywy występują na elewacjach kamienic krakowskich przy ul. Grabowskiego 
3 (proj. Benjamin Torbe, 1905–1906), Długiej 57 (proj. Aleksander Biborski, 1906–1907), Wielopole 30 
(proj. Aleksander Biborski, 1910), Krupniczej 3 (proj. Benjamin Torbe, 1906–1907), Lubicz 26 (proj. Ben-
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jamin Torbe, 1909) i Piłsudskiego 30 (proj. Benjamin Torbe, 1905) (il. 2.B). Często sięgano w tym okresie 
do motywów dekoracyjnych roślinnych i zoomorficznych, jak np. żaba na elewacji domu przy Lendkai 33 
w Grazu (il. 2.E) i Retoryka 1 (proj. Teodore Talowski, 1889–1990) w Krakowie (il. 2.F) czy sowa w domu 
przy ul. Krasińskiego 21 (proj. Roman Bandurski, 1907) w Krakowie (il. 2.G) i Lendkai 31 w Grazu  
(il. 2.H), a także na pawilonie Secesji w Wiedniu.

Inne interesujące kamienice z przełomu XIX i XX w. w Grazu położone są przy: Pestalozzistrae 
64 (dekoracja eklektyczna i secesyjna, m.in. głowy kobiece), Liebiggasse 12 (głowy kobiece, motyw koła 
przeciętego trzema pionowymi pasami), Leitnergasse 17 (geometryczne podziały elewacji, uproszczone 
stylizowane motywy roślinne, koła i pasy, z falistą linią wydzielającą parter), Steyrergasse 152 (bogata 
dekoracja roślinna, owalne obramienia okien, pseudopilastry w formie pnącza z głowami-kapitelami i tyn-
kiem fakturalnym), Seebachergasse 12 (wydłużony portal zwieńczony głową) i Giesplatz 11/Zweiglgasse 
(głowy kobiece, fryz wieńczący z motywami kasztanowca).

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania porównawcze pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: za-
budowa w Krakowie była bardziej urozmaicona niż w omawianych miastach europejskich, z niepowta-
rzalnymi kwartałami i nieregularnymi działkami, co miało wpływ na różnorodność elewacji i rozwiązań 
wnętrz. Kamienice nie były wysokie i nie miały jednorodnie komponowanych fasad. W Paryżu i Wiedniu 
zabudowa była bardziej regularna. Powszechny był tam typ zabudowy blokowej, który miał monumentalny 
i ujednolicony charakter dzięki umiejętnie stosowanemu systemowi łączenia kilku oddzielnych budowli 
w grupę stanowiącą całość. 

Tradycje kulturowe regionów Francji wyraźnie się różnią pod względem rozwiązań elementów 
architektonicznych w stosunku do analogicznych krakowskich, np. mają inne formy dachów (wysokie 
dachy mansardowe, wieżyczki, lukarny) oraz zastosowano inny materiał do wznoszenia budowali (prze-
ważnie lokalny kamień). W Krakowie powszechnie używane były tynk i cegła (kamień przeważnie ak-
centował ważniejsze detale) ze względów ekonomicznych i praktycznych. Podobnie jak w opisywanych 
miastach nawiązywano tu do tradycji miejscowych. Wszędzie bowiem poszukiwano narodowych form 
wyrazu i je tworzono, dopuszczając do głosu lokalne, regionalne tendencje. Kamienice powiązane były 
z historią miast, zanurzone w tradycji miejscowych obrazów i technik. Architektura francuska z tego okresu 
nawiązywała do rodzimego rokoka i baroku [20], krakowska m.in. do renesansu i baroku. Podobnie jak 
w Krakowie widoczna tam była dbałość o zachowanie ciągłości tradycji przez użycie lokalnych motywów 
i materiałów, a także o zachowanie charakteru (dachy, rytmy, nasycenie detalem) i skali zabudowy. Poszu-
kiwano nowych tworzyw i form, przekształcano też wcześniejsze motywy. Projektowaniem obejmowano 
wszystkie dziedziny sztuki. 

Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. mają w dużej mierze odrębny charakter, mimo 
wielu zbieżności i analogii ujawniających się m.in. w stosowaniu podobnych motywów dekoracyjnych 
(roślinnych, zoomorficznych, głowy kobiece). Elewacje kamienic krakowskich przyjęły pośrednią formą 
między rzeczowością i powściągliwością francuskich rozwiązań a niezwykłą dekoracyjnością wiedeńskich 
(i niektórych paryskich). Ich rzuty cechowały racjonalność i dostosowanie do lokalnych uwarunkowań, 
niemniej jednak zdradzają one pewne analogie do rozwiązań paryskich i wiedeńskich. W Krakowie rzadkie 
są przypadki stosowania nowoczesnych konstrukcji i materiałów, takich jak żeliwne podpory, szkielet żel-
betowy i szklane daszki, jak to miało miejsce w Paryżu, Rennes i Wiedniu.
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Ill. 1. Town houses: A. Krasińskiego 23, Krakow; B. 14 rue de la Fontaine, Paris; C. 11 rue Viarmes, Rennes; D. 1 place 
Hoche, Rennes; E. Krasińskiego 23, Krakow; F. 14 rue de la Fontaine, Paris; G. Piłsudskiego 40, Krakow; H. 10 rue 
Hoche, Rennes; I. Basztowa 1, Krakow; J. 67 Bd Raspail, Paris; K. 48 Bd Raspail, Paris; L. 1 Duhamel 7/Janvier, 
Rennes (photo by author, 2014)

Il. 1. Kamienice: A. Krasińskiego 23, Kraków; B. 14 rue de la Fontaine, Paryż; C. 11 rue Viarmes, Rennes; D. 1 place 
Hoche, Rennes; E. Krasińskiego 23, Kraków; F. 14 rue de la Fontaine, Paryż; G. Piłsudskiego 40, Kraków; H. 10 rue 
Hoche, Rennes; I. Basztowa 1, Kraków; J. 67 Bd Raspail, Paryż; K. 48 Bd Raspail, Paryż; L. 1 Duhamel/7 Janvier, 
Rennes (fotografie autorki, 2014)
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Ill. 2. Town houses: A. Lendkai 33, Graz; B. Piłsudskiego 30, Krakow; C. Mohsgasse 3, Vienna; D. Linke Wienzeile 38, 
Vienna; E. Lendkai 33, Graz; F. Retoryka 1, Krakow; G. Krasińskiego 21, Krakow; H. Lendkai 31, Graz; I. Rakowicka 4, 
Krakow; J. Neustiftgasse 40, Vienna; K. Linke Wienzeile 40, Vienna; L. Długa 30, Krakow (photo by author, 2014)

Il. 2. Kamienice: A. Lendkai 33, Graz; B. Piłsudskiego 30, Kraków; C. Mohsgasse 3, Wiedeń; D. Linke Wienzeile 38, 
Wiedeń; E. Lendkai 33, Graz; F. Retoryka 1, Kraków; G. Krasińskiego 21, Kraków; H. Lendkai 31, Graz; I. Rakowicka 
4, Kraków; J. Neustiftgasse 40, Wiedeń; K. Linke Wienzeile 40, Wiedeń; L. Długa 30, Kraków (fotografie autorki, 2014)
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1. Time of the avant-garde

Dynamic industrial development at the turn of the 20th century gave rise to the belief in the infinite 
capability of human endeavour. New railways, the airplane, the telephone and electricity are just a few 
inventions that were re-shaping the world at a pace unseen in the earlier periods. For the artists at the 
beginning of the 20th century, rejection of the previous cultural oeuvre and a search for their own means 
of expression was connected with, among others, the need to keep pace with the world of technology 
of the day. Political situation of Italy had an additional influence on the development of art. Economic 
and social problems related to the unification of the country, differences between the industrial north and 
agricultural south, anarchist riots in the whole country, and, lastly, the murder of king Humbert I, brought 
on the disgust of young Italian intellectuals. It was demanded that Italy should leave the Triple Alliance, 
which in turn led to the rejection of German art and fascination in the western culture – especially French, 
and even American. Progressive and perverse artistic environment created in the autumn of 1908 a new 
style, called Futurism. The main goal of Futurism was to render Italy once again a leader in international 
art. “We stand on the last promontory of the centuries!... Why should we look back, when what we want is 
to break down the mysterious doors of the Impossible? Time and Space died yesterday. We already live in 
the absolute, because we have created eternal, omnipresent speed” – wrote F. Marinetti in the first official 
style manifesto [1, p. 9]. At the moment of publication of the treaty, it was pointed out that Futurism was 
ideologically similar to works of Nietzsche, who, at the beginning of the 20th century, was one of the most 
widely read authors. “Build your cities on the slopes of Vesuvius! Send your ships out into uncharted seas! 
Live in conflict with your equals and with yourselves! Be robbers and ravagers…”[2, p. 224], “Ye shall 
love peace as a means to new wars—and the short peace more than the long. You I advise not to work, but 
to fight. You I advise not to peace, but to victory. Let your work be a fight, let your peace be a victory!”[3, 
p. 2 ] – wrote Nietzsche. Marinetti said in his manifesto: “We will glorify war – the world’s only hygiene – 
militarism, patriotism, the destructive gesture of freedom-bringers”[2, p. 224]. Nietzsche called on to brave, 
dynamic gestures, which in turn would be just for the whole nation. Futurism praised dynamism, progress 
and courage of an individual, which in turn was supposed to lead to the discovery of a new, better world. 
Apart from the ideological concurrence, Futurism proved that it had roots in fascism – Marinetti himself 
was a member of the Fascist Central Committee. 

2. Fascism and rationalism

Crystal clear, devoid of influences from the past, futurist art started to fade as the nationalist and 
patriotic ideology advanced and became popular in the society. There appeared a strongly developed 
middle class, not ready to perceive and understand modern art. Universal commercialization of culture 
gave rise to the tendency in which the tone of discourse was imposed by non-educated public, susceptible 
to political influence. Mussolini was an excellent public speaker, he fascinated people with the ideology 
of nationalism – the need for an individual to strive in the name of a higher idea – the nation. He thought 
that an architect was a vocation most needed in the society, because he was the builder of the city: 
“Fascism wants man to be active and to engage in action with all his energies; it wants him to be manfully 
aware of the difficulties besetting him and ready to face them. It conceives of life as a struggle in which 
it behooves a man to win for himself a really worthy place, first of all by fitting himself (physically, 
morally, intellectually) to become the implement required for winning it. (…) Hence also the essential 
value of work, by which man subjugates nature and creates the human world (economic, political, ethical, 
and intellectual)” [4, p. 19]. Fascism fully appreciated the value of architecture. Italian architects had 
full support of the authorities, and were safe to know that the regime assists their talents. Buildings were 
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discussed that were of the biggest importance for the society, i.e. train stations, hospitals, stadiums. There 
was a belief that it was the Italians who would be able to impose a style on other countries, a style that was 
a conglomeration of contemporary modernism and classical elements of Roman style. On the canvas of 
those beliefs, the Movimento Italiano per l’Architettura Razionale (The Italian Movement for Rationalist 
Architecture) was conceived. There were two Rationalist Architecture Expos, which presented the new 
type of art, in clear disagreement with European modernist movements.  Political nationalism alluded 
to tradition, hence the references to classical architecture in rationalism. Italian architects did not see 
a problem in referring to tradition, they felt the need to sympathize with the political movement, as they 
yearned for the renewal of the Great Empire. In architecture designed in the times of dictatorship, two 
trends are distinguished: academic – monumental, neo-classicist (M. Piacenti was the main advocate) 
and rationalist – seeking the union of modernity ad tradition (its representative was G. Terragni). In the 
eye of the modern onlooker, the differences between them are not significant, both trends advocate the 
union of symbolical content in the context of modernist movements of the day. In Rome, examples of 
each trends can be spotted, but the undisputed capital of rationalism is Como in northern Italy, where 
Terragni designed his two most important buildings. 

3. Military uniform

Rationalist architecture became an attempt to join contemporary modernism with classical 
movement. Its main assumption was to abide by the rules of order and logic, “to apply the classical 
foundations onto an international style. Rationalists saw a great strength in the fact that tradition does not 
fade, but just changes its shape” [5, p. 112]. The modern, international core served as the basis of Italian 
rationalist designs. It is visible in spatial design (open plans, large glazings, ribbon windows, flat roofs) 
Some building facades (constructed mainly according to the academic trend) assume a symbolic role – the 
external layer allegorically covers the internal part of the building. The visible theatricality of the facades 
gives the impression, that il Duce created his own scenography – a background for his passionate speeches. 
Hence, the method of shaping the external layer of the building is very formal. Semantic and symbolic 
content of the elevation inform of the role of the nation and the growing power of Italy. The relation, which 
is created between the building and its surroundings is, in most cases, very authoritarian. 

If, while following in the footsteps of A. Loos or M. Wigley1, we can compare the elevations of 
buildings to elements of clothing, then the facades of Roman buildings in the war period will surely remind of 
military uniform – applied onto the exterior in order to inform the passers-by of the strength and authority of 
the country. The façade, designed by the regime, according to K. Nawratko, gains an authoritarian character 
through its scale (constructions that are considerably larger and more massive than their surroundings), 
form (monumentalism, symmetry) and organization of space around the building (a large space left in front 
of the building, so that the crowds could gather, which highlighted the monumental character of the edifice) 
[6, p. 60].

1  In 1989, A. Loos in an article Clothing as a rule in Architecture stated that materials such as plaster – which do not 
possess construction character, highlight the form of the building and their character. The materials put onto the build-
ing were called „the eternal wallpaper”. This theory was reiterated by a contemporary architecture critic, M. Wigley 
in White walls, designer dresses, as he pointed to the similarities between designing clothes and buildings. Wigley 
assumes that no architecture is naked. “The wall in itself is a form of attire, and architects design literally dresses, 
modernization of the vision takes place mainly through the re-shaping of the state of the surface”.
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4. Citta Universitta 

It is one of the most daring solutions in urban and architectural design of the inter-war period in 
Rome. The project of the whole quarter was given to M. Piacentini, as Mussolini said: „to build in Rome, 
but for the whole Italy, and not only for this moment of restless architecture, but also for the future age, 
to build for the existing centre of studies in the Mediterranean, a centre, which shall persevere to strive 
higher and higher; to give a modern and noble model of scientific building for connoisseurs of architecture 
[7, p. 369]. The construction was to begin on a plot of land where there were existing university clinics, 
so as to build a large complex, consisting of between ten and twenty faculties – a true city-like campus. 
The daring vision, concentrated around one spot of the district, was aiming at demolition of some of the 
buildings. A wide avenue was designed, which was supposed to form a main communication axis between 
Piazzale della Minerva and the Rectorate building. Palazzo Rettorato, built in 1935, has the biggest number 
of features of Italian rationalism. Allusion to tradition is visible in the form of the building – a symmetrical 
composition with a central, lifted portico, resembles the model of Roman temple. Traditional Italian marble 
(jointless) was used for the construction. Modernist features can be seen in the economical project of the 
main body. The façade was reduced to the necessary number of windows, which form a belt-shaped, vertical 
arrangement. In the entrance zone modern glazing was used, which allows to look inside the building. It is 
a glass curtain wall, four storey high. 

The location of the building – next to a giant square, larger than other squares in Rome, such as 
Piazza Navona, highlights the monumentality of the construction. In the urban arrangement the main axis 
is especially visible, as it is emphasized by the courtyard, a statue in the centre and a pool, which reflects 
the giant building. 

5. Via dei Fori Imperiali

Mussolini’s imperialist aspirations found their reflection in urban design. Via del Flori Imperiali is 
one of the central streets, surrounded by a variety of the most important ancient Roman monuments. The 
street connects Piazza Venezia and the Coliseum. Its construction was connected with the excavation and 
redevelopment of historic buildings such as The Trajan’s, Nerva’s and August’s Forums. Ancient edifices, 
according to il Duce, were to perform an educational role. They reminded of the former power of Italy 
and the unparalleled achievements of civilization, which, in the context of the growing political unrest, 
reassured the Italian society. On 9th April 1932, Mussolini paraded through the finished fragment of the 
street, accompanied by a solemn procession. The march of troops ended with a speech, delivered at Piazza 
Venezia, in which il Duce for the first time presented the Fascist doctrine. Throughout the war period, Piazza 
Venezia became the place of social gatherings. Altare della Patria, a building which stood at the square 
and was a mausoleum, served as an excellent background for dictator’s passionate speeches. Monumental 
building, with the grave of an unknown soldier, added in 1921, suited the fascist ideology perfectly. It 
reminded of the sacrifice of a nation for its motherland. Modernist trends are visible on the urban scale 
of the undertaking. Daring visions of widening the artery, ensuring a better view on the monuments, an 
attempt to aid the communication of main centres in Rome – these were all supposed to ease the life of the 
inhabitants. Until today Piazza Venezia remains one of the most important lines of communication in the 
historic old town.
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6. Via della Conciliazione

The avenue that links the historic Rome with the papal city is also Mussolini’s achievement, included 
in Duce’s plan of redevelopment of Rome. It highlights the symmetry of Borromini square, leading from the 
Tiber to St. Mark’s Square. The avenue, along which there are austere buildings, was supposed to lengthen 
the road of divinity. A very daring design, which required redevelopment and eviction of inhabitants of the 
quarter, was drawn on dictator’s commission by M. Piacentini and A. Spaccarelli. The project was based 
on Bernini’s premise, which intended to obscure the Vatican with a colonnade and to allow better view of 
Michelangleo’s Dome. The buildings located along the avenue, were envisioned as a background, which 
would highlight the symmetry of composition. 

7. EUR

Esposizione Universale di Roma (EUR) is a giant architectural and urban complex, located south 
from ancient Rome. A gigantic area of 400 hectars fitted ideally into Mussolini’s plans of moving Rome’s 
building development closer towards the sea. In the 1930s, the spot was chosen as a place for world expo 
in the Eternal City, whose date was set to 1942 (the expo never took place). The urban arrangement alludes 
to old Roman camps, therefore it was based on compositional axes, which were at the same time main lines 
of communication. Via Cristoforo Colombo is the most important street of the design, around it significant 
buildings and main squares of the complex are located. Orthogonal grid consists of a network of narrower 
streets, perpendicular, intersected with parks and a lake. 

The buildings that were planned for the expo, were supposed to be sturdy and durable, and after 
the event they were to be transformed to public administration offices. Architecture of the districts is 
a combination of ancient patterns, with a modern, rationalist Italian architecture. In the construction, 
traditional materials were chosen, such as sandstone, travertine, tuff. There were no unnecessary details and 
decorations – the ambience of monumentality was reinforced. The most representative building of the district 
is Palazzo della Civiltà Italiana (Palace of Italian Civilization). It was designed by G. Guerrini, E. Lapadula 
and M. Romano and constructed between 1938 and 1943. Four identical elevations give an impression of 
an openwork construction, put onto the interior, in order to intensify the sense of monumentality (further 
highlighted by a vast yard and a stone landing). The clothing – the external structure, inspired by antiquity, 
especially by the Flavian Amphitheatre, has also got modernist features (lack of detail, transparency, simple 
form). The elevations were divided into nine axes, which create closed arches. On the finial, on the upper 
part of the facades, there is an inscription: “A nation of poets, of artists, of heroes, of saints, of thinkers, of 
scientists, of navigators, of travelers”. In the arcades, heavy, massive statues were placed, which symbolize 
eternal arts, occupations and values. 

Other well-known buildings in the district are: Palazzo dei Istituto Nazionale Assicurazioni, Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale; Museo della Civiltà Romana. In modern elevations, strong references 
to tradition can be found, whose aim was to symbolize the power of the state. 

8. Conclusions

Redevelopment of Rome in the times of dictatorship resulted not only in the construction of 
great districts such as Citta Universitta or EUR. Mussolini ordered the construction of tenement houses, 
labourer’s districts, houses for single mothers, post offices etc. Echoes of the great construction site could 
be heard in the whole country, in which even entire cities, such as Sabaudia, were rebuilt. Fascism rendered 
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the architecture entirely subordinate, as it was a powerful weapon in the fight for ideology. Architecture, in 
turn, absorbed fascism totally, in order to, as Terragni wrote „give it character, which would give credit not 
to itself, but to fascism”[8]. Despite the dependence on the dictatorial rule, the architectural movement in 
Italy can be seen as progressive. Freedom of design should not be related with Nazist architecture, in which 
the classical imperative is explicitly visible. As it was rooted deep in the modern, European avant-garde 
art – especially futurism, Italian architecture in the fascist period can be undoubtedly regarded as a part of 
modernism. 

1. Czas awangardy

Gwałtowny rozwój przemysłu na przełomie XIX i XX w. wzbudził wiarę w nieskończone możli-
wości człowieka. Nowe linie kolejowe, samolot, telefon, elektryczność to wynalazki, które przekształcały 
świat w tempie jeszcze niespotykanym. Dla artystów początku XX w. odrzucenie dotychczasowego dorob-
ku kulturowego i poszukiwanie własnych form wyrazu związane było m.in. z chęcią nadążenia za ówcze-
snym światem techniki. Na rozwój włoskiej sztuki dodatkowo miała wpływ sytuacja polityczna kraju. Pro-
blemy gospodarcze i społeczne związane ze zjednoczeniem państwa, różnice pomiędzy uprzemysłowioną 
Północą i rolniczym Południem, zamieszki anarchistyczne na terenie całego kraju, na koniec zabójstwo 
króla Humberta I wywoływały ferment wśród młodych włoskich intelektualistów. Żądano wystąpienia 
z trójprzymierza, co w konsekwencji spowodowało odrzucenie sztuki niemieckiej i fascynację kulturą za-
chodnią – zwłaszcza francuską, a nawet amerykańską.

Postępowe i wywrotowe środowisko twórcze powołało jesienią 1908 roku nowy styl o nazwie futu-
ryzm. Głównym celem futuryzmu było ponowne wysunięcie Włoch na pozycję lidera w sztuce międzyna-
rodowej. „Znajdujemy się na krańcu przylądka stuleci!… Dlaczego mielibyśmy spoglądać za siebie, skoro 
chcemy wyważyć tajemnicze drzwi niemożliwości. Czas i Przestrzeń umarły wczoraj. My żyjemy już 
w absolucie, ponieważ wynaleźliśmy wieczną i wszechobecną szybkość” – pisał F. Marinetti w pierwszym, 
oficjalnym manifeście stylu [1, s. 9]. Już w momencie opublikowania traktatu założycielskiego wskazywa-
no na podobieństwo ideologiczne futuryzmu do pism Nietzschego, który na początku XX w. był jednym 
z najczęściej czytanych autorów. „Budujcie swe miasta na Wezuwiuszu! Wysyłajcie okręty na niezbadane 
morza…! Bądźcie rabusiami i zdobywcami…” [2, s. 224], „Winniście miłować pokój jako środek nowej 
wojny. Zaś pokój krótki bardziej niźli długi. Was nie wzywam ja do pracy, lecz do walki. Was nie nawołuję 
do pokoju, lecz do zwycięstwa. Waszą pracą niech będzie walka, waszym pokojem zwycięstwo” [3, s. 24] 
– pisał Nietzsche. Marinetti w swoim manifeście głosił: „chcemy sławić wojnę, tę jedyną higienę świata, 
militaryzm, patriotyzm, i niszczycielskie wyczyny anarchistów” [2, s. 224]. Nietzsche wzywał do odważ-
nych, wielkich czynów, które w konsekwencji będą sprawiedliwe dla całego narodu. Futuryzm wychwalał 
dynamiczność, postępowość i odwagę jednostki, które miały ją popchnąć do odkrycia nowego, lepszego 
świata. Oprócz zbieżności ideologii dowodem zakorzenienia futuryzmu w faszyzmie jest choćby fakt, że 
sam Marinetti był członkiem Komitetu Centralnego Faszystów. 
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2. Faszyzm a racjonalizm

Krystalicznie czysta, pozbawiona wpływów przeszłości sztuka futuryzmu zaczęła zanikać pod 
wpływem rodzących się nacjonalistyczno-patriotycznych przekonań większości społeczeństwa. Poja-
wiła się silna warstwa średnia, która nie była przygotowana do obioru nowoczesnej sztuki. Powszechna 
komercjalizacja kultury sprawiła, że ton zaczęli narzucać niewykształceni odbiorcy, wrażliwi na wpły-
wy polityczne. Mussolini jako ponadprzeciętny mówca fascynował ideologią państwowości, czyli ko-
niecznością działania jednostki w imię wyższej idei – państwa. Twierdził, że architekt jest najbardziej 
potrzebny w społeczeństwie, ponieważ jest budowniczym miasta: „faszyzm pragnie człowieka czynnego 
i zwróconego ku działaniu; chce, aby był on po męsku świadom trudności, które napotyka i gotów stawić 
im czoło. Pojmuje życie jako walkę, uważając, że jest rzeczą człowieka zdobyć życie prawdziwie godne 
człowieka, stwarzając dla jego budowania narzędzie (fizyczne, moralne, intelektualne) przede wszyst-
kim w sobie samym (…). Stąd wysoka wartość kultury we wszystkich jej objawach (sztuka, religia, 
wiedza)” [4, s. 19].

Faszyzm w pełni docenił wartość architektury. Włoscy architekci uzyskali całkowite poparcie wła-
dzy oraz zapewnienie, że reżim sprzyja ich talentom. Dyskutowano o budynkach najbardziej potrzebnych 
społeczeństwu, tj. o dworcach, szpitalach, stadionach. Wierzono, że Włosi są w stanie narzucić innym 
państwom styl będący konglomeratem współczesnego modernizmu i klasycznych wątków romańskich. 
W tym czasie powstał Włoski Ruch na rzecz Architektury Racjonalistycznej (MIAR). Dwukrotnie odbyła 
się Wystawa Architektury Racjonalistycznej, która prezentowała nowy rodzaj sztuki, wyraźnie odcinającej 
się od europejskich ruchów modernistycznych. Polityczny nacjonalizm odwoływał się do tradycji, stąd 
w racjonalizmie widoczne są silne odniesienia do architektury klasycznej. Włoscy architekci nie widzieli 
niczego złego w odwoływaniu się do tradycji, odczuwali potrzebę solidaryzowania się z ruchem politycz-
nym, pragnąc odbudowy Wielkiego Imperium.

W architekturze powstałej za czasów dyktatury rozróżnia się dwa nurty: pierwszy akademicki, mo-
numentalny, neoklasyczny (z głównym przedstawicielem M. Piacentinim), drugi racjonalny, szukający 
połączenia nowoczesności z tradycją (jego przedstawiciel to G. Terragni). Dzisiaj różnice między nimi po-
strzegane są jako nieznaczne, oba zakładały bowiem łączenie symbolicznych treści w kontekście nowocze-
snych prądów modernistycznych. W Rzymie spotkać można przykłady obu tych nurtów, ale niewątpliwą 
stolicą racjonalizmu jest miejscowość Como w północnych Włoszech, gdzie Terragni zaprojektował swoje 
najważniejsze budynki.

3. Wojskowy mundur

Architektura racjonalna stała się próbą połączenia nowoczesnego modernizmu z nurtem klasycz-
nym. Jej głównym założeniem było stosowanie się do zasad porządku i logiki, „nakładając podstawy kla-
syczne na styl międzynarodowy. W tym, że tradycja nie zanika, lecz zmienia kształt, [racjonaliści] widzieli 
wielką siłę” [5, s. 112]. Nowoczesny, międzynarodowy rdzeń stanowi podstawę projektów włoskiego ra-
cjonalizmu. Widoczny jest przede wszystkim w założeniu przestrzennym (otwarte plany, duże przeszkle-
nia, okna wstęgowe, płaskie dachy). Niektóre fasady budynków (wykonane zwłaszcza zgodnie z ideą nurtu 
akademickiego) przyjmują rolę symboliczną – zewnętrzna powłoka w sposób alegoryczny przykrywa we-
wnętrzną warstwę budynku. Zauważalna teatralność fasad nasuwa przekonanie, że il Duce tworzył sobie 
samemu scenografię – tło do płomiennych przemówień. Dlatego sposób kształtowania zewnętrznej war-
stwy budynku jest bardzo formalny. Treści semantyczne i symboliczne elewacji informują o roli państwa 
i rosnącej potędze Włoch. Relacja, która zostaje wytworzona między budynkiem a otoczeniem, w większo-
ści wypadków ma charakter autorytarny. 



158

Jeśli idąc śladem A. Loosa lub M. Wigleya2, porównamy elewacje budynków do stroju, to fasady 
rzymskich budowli okresu wojny z pewnością skojarzą nam się z żołnierskim mundurem – nałożonym 
na wnętrze w celu informowania przechodniów o potędze i władzy państwa. Fasada skrojona przez re-
żim według K. Nawratka nabiera autorytarnego charakter poprzez skalę (obiekty znacząco większe i  ma-
sywniejsze niż otoczenie), formę (monumentalizm, symetria) oraz organizację przestrzeni znajdującej się 
wokół budowli (zastosowanie dużego przedpola służącego do gromadzenia się tłumu i podkreślającego 
monumentalny charakter budynków) [6, s. 60].

4. Città Universittà

To jedno z najbardziej śmiałych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych okresu międzywo-
jennego w Rzymie. Mussolini projekt całego kwartału powierzył M. Piacentiniemu, mówiąc, że należy 
„zbudować w Rzymie, ale też dla Włoch i nie tylko na tę chwilę, która ma architekturę niespokojną, ale 
też i dla wieków przyszłych, budować dla już dziś stojącego centrum studiów nad morzem Śródziemnym, 
centrum, które nie powinno ustępować w ciągłym postępowaniu wzwyż; dać wreszcie nowoczesny i szla-
chetny wzór budowli naukowych dla znawców architektury” [7, s. 369]. Budowę przewidziano w miejscu 
istniejących poliklinik uniwersyteckich, tworząc tym samym ogromny kompleks składający się z kilku-
nastu wydziałów – prawdziwie uniwersyteckie miasto. Śmiała wizja skoncentrowania w jednym miejscu 
miasteczka zakładała wyburzenie znacznej części istniejących budynków. Zaprojektowano szeroką aleję, 
która miała tworzyć główną oś komunikacyjną pomiędzy Piazzale della Minerva oraz budynkiem Rektora-
tu. Palazzo Rettorato, wybudowany w 1935 r., posiada najwięcej cech włoskiego racjonalizmu. Odwołanie 
do tradycji widoczne jest w formie budynku – symetryczna kompozycja z centralnym, podwyższonym 
portykiem przypomina wzorzec rzymskiej świątyni. Jako materiał wykorzystano tradycyjny włoski mar-
mur, łączony bezspoinowo. Cechy modernistyczne można odnaleźć w oszczędnym projekcie bryły. Fasada 
została zredukowana do niezbędnej liczby otworów okiennych, tworzących układ pasmowy-wertykalny. 
W strefie wejściowej zastosowano nowoczesne przeszklenie, dające wgląd do wnętrza budynku. Jest to 
szklana ściana kurtynowa, mająca wysokość czterech kondygnacji.

Samo usytuowanie budynku – w towarzystwie ogromnego placu, który wielkością przewyższa inne 
place rzymskie, jak choćby Piazza Navona – podkreśla monumentalność założenia. W kompozycji urbani-
stycznej silnie odczuwalna jest główna oś, uwypuklona przez symetryczne przedpole, umieszczony w środ-
ku ciężkości pomnik oraz sadzawkę odbijającą wielki gmach. 

5. Via dei Fori Imperiali

Imperialistyczne ambicje Mussoliniego znalazły odzwierciedlenie również w urbanistyce. Via dei 
Flori Imperiali to jedna z centralnych ulic i mieszczą się przy niej jedne z najważniejszych zabytków 
starożytnego Rzymu. Droga łączy Piazza Venezia z Colloseum. Jej budowa związana była z odkopaniem 
i przywróceniem do życia takich zabytków, jak Forum Trajana, Forum Augusta czy Forum Nerwy. An-

2  W 1989 r. A. Loos w artykule Ubiór jako zasada architektury stwierdził, że materiały takie jak tynk, które nie mają 
charakteru konstrukcyjnego, uwydatniają formę budynku, podkreślając jego charakter. Materiały nakładane na bu-
dynek nazywał „wieczną tapetą”. Teorię tę przyjął i rozwinął współczesny krytyk architektury M. Wigley w White 
walls, designer dresses, wskazując na podobieństwa między projektowaniem budynków i projektowaniem odzieży. 
Wigley zakłada, że żadna architektura nie jest naga: „Ściana, sama w sobie jest formą odzieży, a architekci projektują 
dosłownie sukienki, a modernizacja wizji odbywa się głównie poprzez przekształcenie stanu powierzchni”.
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tyczne budowle, według il Duce, miały pełnić funkcję edukacyjną. Przypominały o dawnej potędze Italii 
oraz nieprzeciętnych osiągnięciach cywilizacyjnych, co w kontekście nasilających się napięć politycznych 
uspokajało włoskie społeczeństwo. W dniu 9 kwietnia 1932 r. Mussolini przeszedł przez dokończony frag-
ment ulicy wraz z uroczystym pochodem. Przemarsz wojsk zwieńczyło przemówienie wygłoszone na Piaz-
za Venezia, w którym il Duce wygłosił po raz pierwszy doktrynę faszyzmu. Przez cały okres wojny Piazza 
Venezia była miejscem zgromadzeń mieszkańców. Altare della Patria, stojący przy placu budynek pełniący 
funkcję mauzoleum, doskonale spisywał się jako tło płomiennych przemówień dyktatora. Monumentalny 
gmach, z dobudowanym w 1921 r, Grobem Nieznanego Żołnierza, pasował do ideologii faszyzmu. Przy-
pominał o poświęceniu narodu dla ojczyzny. Modernistyczne nurty widoczne są w skali urbanistycznej 
przedsięwzięcia. Śmiałe wizje poszerzenia arterii, odsłonięcie widoków na zabytki, próba powiązania ko-
munikacyjnego najważniejszych centrów Rzymu miały ułatwić codzienne życie mieszkańcom. Do dzisiaj 
Piazza Venezia jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w zabytkowej części miasta.

6. Via della Conciliazione

Aleja łącząca centrum historycznego Rzymu z miastem papieskim to również zasługa Mussoliniego, 
wpisująca się w plan przywódcy dotyczący przebudowy Rzymu. Podkreślająca symetrię placu Borrominie-
go Via della Conciliazione prowadzi od Tybru do placu św. Marka. Ubrana w surową szatę zabudowa znaj-
dująca się wzdłuż drogi miała wydłużyć drogę boskości. Niezwykle śmiałe założenie, wymagające przebu-
dowania i wysiedlenia całego kwartału, zaprojektowali na zlecenie dyktatora M. Piacentini i A. Spaccarelli. 
Projekt został oparty na starych założeniach Berniniego, który zakładał formalne przysłonięcie Watykanu 
poprzez kolumnadę i odsłonięcie widoku na kopułę Michała Anioła. Budynki zlokalizowane przy alei mają 
odgrywać rolę tła, podkreślając symetrię kompozycji. 

7. EUR

Esposizione Universale di Roma (EUR) to wielki kompleks architektoniczno-urbanistyczny poło-
żony na południe od starożytnego Rzymu. Gigantyczny obszar o wielkości 400 hektarów doskonale się 
nadawał do realizacji projektu Mussoliniego powiększenia zabudowy Rzymu w kierunku morza. W latach 
30. XX w. miejsce to zostało wybrane jako teren Wystawy Światowej, która miała się odbyć w Wiecznym 
Mieście w 1942 r. (do czego nie doszło). Układ urbanistyczny nawiązuje do dawnych obozów rzymskich, 
dlatego oparty został na osiach kompozycyjnych będących równocześnie arteriami komunikacyjnymi. Via 
Cristoforo Colombo to najważniejsza ulica tego założenia, wokół niej mieszczą się najważniejsze budynki 
oraz główne place kompleksu. Ortogonalną siatkę stanowi sieć prostopadłych do niej węższych ulic, która 
została przedzielona parkami, a także jeziorem.

Budynki przewidziane na wystawę z założenia miały być solidne i trwałe, ponieważ po obchodach 
miały służyć administracji publicznej. Architektura dzielnicy stanowi połączenie antycznych wzorców 
z nowoczesną, racjonalną architekturą włoską. Przy budowie wykorzystano tradycyjne materiały, takie 
jak piaskowiec, trawertyn, tuf . Gmachy pozbawione zostały zbędnego detalu i dekoracji, dzięki czemu 
wzmocniono wrażenie monumentalizmu. Do najbardziej reprezentacyjnych budynków tej dzielnicy należy 
Palazzo della Civiltà Italiana (Pałac Kultury Włoskiej), zaprojektowany przez G. Guerriniego, E. Lapadulę 
i M. Romano, a zrealizowany w latach (1938–1943). Cztery jednakowe elewacje sprawiają wrażenie ażu-
rowej konstrukcji nałożonej na wnętrze w celu spotęgowania wrażenia monumentalizmu (co zostało pod-
kreślone przez rozległe przedpole oraz kamienny podest). Ubranie – zewnętrzna struktura – inspirowane 
starożytnością, a zwłaszcza amfiteatrem Flawiuszy, nosi także cechy modernizmu (brak detalu, transparent-
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ność, prosta forma). Elewacje podzielono na dziewięć osi, które tworzą zamknięte arkady. Na zwieńczeniu, 
w górnej części fasad widnieje napis: „Naród poetów, artystów, bohaterów / świętych, myślicieli, uczonych 
/żeglarzy, wędrowców”. W arkadach umieszono ciężkie, masywne posągi symbolizujące ponadczasowe 
sztuki, zawody oraz wartości. 

Kolejne znane budynki w tej dzielnicy to: Palazzo dei Istituto Nazionale Assicurazioni, Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, Museo della Civiltà Romana. W nowoczesnych elewacjach odnaleźć 
można silne wpływy tradycyjne, które miały symbolizować potęgę państwa.

8. Podsumowanie

 Przebudowa Rzymu za czasów dyktatury to nie tylko powstanie wielkich dzielnic, takich jak 
miasto Città Universittà lub EUR. Mussolini zlecał wznoszenie domów czynszowych, dzielnicy robot-
ników, budynków dla samotnych matek, budynków poczty itp. Echo wielkiego placu budowy przenosiło 
się na cały kraj, w którym przebudowywano nawet całe miasta (jak np. Sabaudia). Faszyzm całkowicie 
podporządkował sobie architekturę, traktując ją jako poważny oręż w walce o ideologię. Architektura tak-
że całkowicie wchłonęła faszyzm, by – jak twierdził Terganni – „nadać jej charakter świadczący tyleż 
o niej samej, co o faszyzmie” [8]. Pomimo uzależnienia od dyktatorskiej władzy ruch architektoniczny we 
Włoszech uznać można za postępowy. Swoboda projektowania nie powinna być kojarzona z nazistowską 
architekturą, w której jednoznacznie wskazać można imperatyw klasyczny. Ze względu na zakorzenienie 
w nowoczesnej, europejskiej sztuce awangardowej – zwłaszcza futuryzmie – architekturę włoską okresu 
faszyzmu z pewnością można zaliczyć do architektury modernistycznej. 
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1. Introduction

The unprecedented development of telecommunication technology in the last few decades has started, 
which is particularly visible in cities, the epoch-making transformations in society, economy, politics and 
spatial design. Those changes generate a necessity to conduct investments of different scope and character, 
which let the urban structure adapt to new needs. Such actions most often encompass modernization and 
development of communications network and technological infrastructure, reorganization of post-industrial 
areas or revitalization of city centres and suburbs, including redevelopment of works of architecture and 
revitalization of public space. All the enumerated types of investment activity have one common feature – 
they are based upon the existing substance of the city. 

Increase in the degree in which “things that already exist” are utilized on the global scale is rapid 
and can be observed especially in the developed countries. To a large extent, it results from the more and 
more common political and social acceptance of the notion of sustainable development. But, however, the 
premises of energy saving, use of alternative energy sources, reaction to local climate or re-use of resources 
are utilized increasingly more often, the rules of sustainable development are used too seldom in relation to 
redevelopment of existing urban structure. 

The mechanisms which regulate the world economy have distinctly weakened the meaning of 
politics of particular countries (also in relation to the city development process) in favour of decisions 
made on a global scale, which often employ expansive and speculative investment practices. Subjects 
of global free-market economy, which are currently investing in cities, prefer the development of empty 
spaces, both in centres and in the suburbs. In both cases the optimal state of acquired investment areas can 
be described as tabula rasa – with the lowest possible number of restrictions that could potentially hinder, 
lengthen or complicate the project and investment process. A question arises in that case – how to connect 
two seemingly contradictory phenomena and values, which are the new rules of investment actions and the 
existing urban structures with their history and accumulated layers, that enable identification of a concrete 
place? Urban recycling seems to be a chance to reconcile them in processes of redevelopment of cities.

Urban recycling is a relatively new notion in architectural discourse, but has functioned as an idea 
for centuries. It was and still is connected with the introduction of the existing but physically dilapidated, 
functionally inadequate or socially exhausted urban structures into a new lifecycle, with an optimal 
utilization of the existing social, cultural and economical potential. According to Vincente Guallart1, 
modern ideas of urban recycling differ from the 20th century flagship actions in the field of rehabilitation of 
urban structure, as their superior goal was to restore it to its original state, and the currently important social 
and cultural aspects were seldom taken into consideration. The basic difference, however, springs from the 
different economic and political context of various periods. 

In the 20th century, until the moment of the transformation into market economy, the main capital 
that stimulated building investment was the state capital. Such investments were often planned with great 
panache – usually for political and symbolic reasons. Currently, the dominant investor on the construction 
market is the private investor. Because of the weakening of financial markets and building sector, which 
has been visible on the scale of last years, the scale of activity in investments and construction is lower 
than a decade ago and in comparison with the post-war construction boom in the middle of 20th century, 
when the erected constructions were mostly new. In recent years, to an extent larger than before, existing 
but dilapidated urban structures have been adapted and re-used, according to the notion of urban recycling, 

1  Vicente Guallart (architect and urbanist) – co-author of numerous multi-disciplinary books dedicated to modern 
transformations in architecture and urbanism. More [in:] The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture. City, 
Technology and Society in the Informational Age, Gausa M., Guallart V., Müller W., Soriano F., Porras F., Morales J. 
(eds.), Barcelona: Actar Publishers, 2003.
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which limits the financial resources and sometimes renders the conducted transformations temporary. 
Temporary actions have multiple advantages and are beneficial for investors and users of the spaces and 
the whole city. They also facilitate the development of new, alternative methods of design, with respect 
towards existing structures. Two of their most expressive types, called “a sleeping archive” and “temporary 
guerilla” will be described in the next paragraphs. 

2. Chosen concepts of urban recycling

2.1. ‘The sleeping archive’

“Until today, urban development was understood primarily as a process of colonization of land […] 
but, as many countries reached a high level of urbanization […] the idea of colonization lost its justification. 
In the post-colonial era […] buildings and urban structures are no longer the goal but a starting point”2.

In the modern times, urban structure of many cities is characterized by a large number of uninhabited or 
deserted buildings. The reasons that lie behind their bad condition are most often the inner migration of people, 
processes of de-industrialization or speculative investment practices. Some of such buildings are demolished, 
although this is rather costly, therefore it has been less and less common. Other buildings, as a result of their 
architectural value or privileged location within the city, are immediately adapted and redeveloped. The most 
common scenario is, however, that the buildings become dilapidated and systematically fall into ruin. It is 
a result of the lack of resources and ideas for their redevelopment or at least for their successful protection. 

There are a number of simple actions that can be undertaken in order to avoid the devaluation of 
the buildings as a result of their deterioration and neglect. Temporary actions are the most successful and 
simple in execution. One of initiatives which utilizes such mechanisms is the German model of wächterhaus 
(guardhouse model)3, in which the owners of buildings make them available for the so-called guards – 
in this case temporary users – in return for small renovations, administration and symbolic rent. Such 
symbiosis allows the owners at least to retain the value of the building, and the users can rent the space on 
very preferential conditions, which would otherwise be unattainable. 

Another method of protecting the buildings is ‘sleeping beauty strategy’4, which, as the name 
suggests, literally lays the buildings to sleep, through erasing them from the physical and mental city 
map. The process of erasing is undertaken with the use of very minute financial resources and very simple 
architectural and spatial treatment, such as covering the structures with cheap building materials. The goal 
of such strategy is to preserve valuable buildings from dilapidation and vandalism, until the moment in 
which their reactivation will be recommended and possible. 

2.2. ‘Temporary guerilla’

The example of the guardhouse model shows that temporary activities could be a successful means to 
protect and maintain buildings. Temporary activities encompass, however, a wider variety of project strategies 
and are not only related to processes of maintenance of the building structure. The idea of urban recycling, 

2 Urban Catalyst – The Power of Temporary Use, Oswalt P., Overmeyer K., Misselwitz P (eds.), DOM Publishers, 
Berlin 2013, s. 14-15. 

3 More [in:] Urban Catalyst – The Power of Temporary Use, Oswalt P., Overmeyer K., Misselwitz P (eds.), DOM 
Publishers, Berlin 2013.

4 More on sleeping beauty strategy [in:] Urban RESET, Eisinger A., Seifert J. (eds.), Birkhäuser, Basel 2012.
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which utilizes the potential of temporariness, often leads towards joining two seemingly contradictory “urban 
rhythms”. The first is the top-down (formal) one, funded by the private sector, interested mainly in investments 
which are not risky – as close to the tabula rasa model as possible. The second rhythm is grass-roots (informal), 
animated by representatives of local communities, to a large extent spontaneous and concentrated not only in 
monetary benefits. Constructive connection of both rhythms can result in unexpected but positive tensions, 
which can vitally stimulate projecting processes. The tensions which occur in the recycling of urban resources 
are a result of the difference between the “starting” resource and the “target” resource, in which the existing 
resource is to be redeveloped. They often influence the appearance of new typologies and unconventional 
spatial forms, and functional juxtapositions. Contradictions, conflicts of interests and different ambitions of 
various sides, engaged in the transformations of urban spaces, can be therefore understood not only as a great 
project challenge but a significant potential. 

Temporary strategies prove to be very useful in situations, in which existing buildings or areas are not 
interesting for investors. It is said that such places “are not visible on the city map” – they are erased from 
the consciousness of the inhabitants or have only negative connotations. Temporary social activity in relation 
to urban structure is not a new phenomenon. However, its image has only started to change substantially in 
the last decade of the 20th century. Earlier on, temporary activity was seen mostly as a threat for the interest 
of real estate owners and developers. Transformation from fordism to knowledge-based economy replaced 
the image of the politically motivated temporary user (squatter) with an image of a representative of a new 
creative class, concentrated on widely understood self-development. Next to the temporary user and the owner 
of the building (most often the developer) the key subjects in the chain of mutual relations are the so-called 
agents. They occupy the role of independent negotiators, who often act out of socio-ideological reasons and 
are responsible for coordination of project and investment actions. Their ambition is the best possible final 
effect of the whole undertaking, through working out a compromise between all the interested parties. 

There are numerous models which show temporary activity in relation to the whole investment 
process. The most popular are models described as5: 
– filling or fluctuation (temporary users occupy the space until the developer starts the final modernization 

– at that point they cease the activity or search for a new location in the city); 
– consolidation or coexistence (presence of temporary users will not cease when modernization is fini-

shed, they will function on the sidelines, according to rules of symbiosis);
– impulse (the job profile of temporary users has a substantial influence on the project of final modernization).

The enumerated cases differ from one another in terms of types of relations that occur between 
the temporary user and the developer and the specificity of the role served by the temporary user in the 
investment process and later, during the exploitation of the building. What connects them are multi-faceted 
benefits. Temporary user can use the space on preferential conditions, developer gains good PR and an 
increase in the interest that surrounds the building, and the city gains an often „revived” fragment of its 
structure. Temporary activities introduce a significant dynamic into classic design methods. Thanks to 
them, the “erased” spaces are again visible on the city map, existing structures often gain a developed, 
complimentary functional programme and the investments themselves often work as catalysts, which 
stimulate further development of particular areas of the city. 

***

Nobody had imagined that during the International Design Fair in Milan in 1993, a Dutch group 
Droog Design would open a new chapter in the history of industrial design. The presented chest of drawers, 

5 More [in:] Urban Catalyst – The Power of Temporary Use, Oswalt P., Overmeyer K., Misselwitz P (eds.), DOM 
Publishers, Berlin 2013.
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designed by Tejo Remy, was build from elements of other (used) pieces of furniture. Reinterpretation of 
function and form, connected with re-use of existing resources, quickly became a widespread practice in 
many design companies worldwide. In 2011 the Droog group entered the market with a new groundbreaking 
product, and even more – a new business model called UP. UP, as the authors say, is „… a searching 
economic model, whose goal is the increase in the value of useless resources through a reinterpretative 
design”6.

Industrial and widely understood design has, since at least 20 years, occupied itself with the topic 
of recycling, on the conceptual and executive level. It seems that it is high time such approach found 
a reflection in the architectural and urban discourse. As an effect, a dictionary of notions should be created 
that would describe new urban undertakings, which effectively inscribe themselves into existing economic 
situation and respond to actual social needs. Drawing up the systematics which would show the diversity 
of urban resources, subjected to processes of urban recycling and finding a relation between the type of 
resources, possible strategy of urban recycling and the final effect, which would be a result of the utilized 
strategy, should become a basis of formation of new challenges that stand before the designers. 

1. Wstęp

Obserwowany w ostatnich dekadach bezprecedensowy rozwój technologii telekomunikacyjnych 
zapoczątkował, co w szczególności widoczne jest w miastach, epokowe transformacje natury społecznej, 
ekonomicznej, politycznej i przestrzennej. Zmiany te generują konieczność przeprowadzania działań inwe-
stycyjnych, o różnym zasięgu i charakterze, umożliwiających strukturom miejskim adaptację do nowych po-
trzeb. Działania takie obejmują najczęściej modernizację i rozbudowę sieci infrastruktury komunikacyjnej 
i technicznej, restrukturyzację terenów poprzemysłowych czy rewitalizację śródmieść i przedmieść, w tym 
przebudowę obiektów architektonicznych i ożywianie przestrzeni publicznych. Wszystkie wymienione typy 
aktywności inwestycyjnych mają jedną cechę wspólną – bazują na istniejącej substancji miejskiej.

Zwiększanie się stopnia wykorzystywania „tego co już istnieje” w skali całego świata gwałtownie 
rośnie i obserwowane jest szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Wynika to w dużej mierze z coraz 
powszechniejszej politycznej i społecznej akceptacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. O ile jednak 
założenia odnoszące się do energooszczędności, wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, reago-
wania na lokalny klimat czy powtórnego wykorzystywania surowców wdrażane są coraz częściej, ciągle 
jeszcze zasady zrównoważonego rozwoju stosuje się zbyt rzadko w odniesieniu do przetwarzania istnieją-
cej tkanki miejskiej. 

Mechanizmy regulujące działanie gospodarki światowej wyraźnie osłabiły znaczenie polityki po-
szczególnych państw (także w odniesieniu do procesów rozwoju miast) na rzecz decyzji podejmowanych 
globalnie, sprowadzających się często do ekspansywnych i spekulacyjnych praktyk inwestycyjnych. Pod-

6 The idea behind UP is that new goods, for which there is no market, produced often in developing countries, are given 
a new function and designer form, which allows them to be sold. An example – humoristic dressing cases made of 
press-formed canteen serving trays, or wooden chopping boards transformed into colourful, three-dimensional chil-
dren’s jigsaw puzzle. More [in:] http://up.droog.com/ (date of access 28.09.2014). 



168

mioty globalnej, wolnorynkowej gospodarki, inwestujące obecnie w miastach, preferują zabudowywanie 
wolnych obszarów zarówno w lokalizacjach śródmiejskich, jak i i peryferyjnych. W obu przypadkach 
optymalny stan pozyskiwanych pod inwestycję terenów można by określić jako tabula rasa – czyli z jak 
najmniejszą ilością obostrzeń, które mogłyby utrudnić, przedłużyć lub skomplikować proces projektowy 
i inwestycyjny. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób można połączyć ze sobą sprzeczne z pozoru zja-
wiska i wartości, jakimi są nowe zasady działań inwestycyjnych oraz istniejące struktury miejskie z ich 
historią i nawarstwieniami, umożliwiającymi identyfikację konkretnego miejsca. Szansą na ich pogodzenie 
w procesach przekształcania miast wydaje się recykling urbanistyczny.

Recykling urbanistyczny, choć w dyskursie architektonicznym jest pojęciem względnie nowym, 
jako idea funkcjonuje od stuleci. Dawniej była ona związana – i jest nadal – z wprowadzaniem zasta-
nych, a podupadłych fizycznie, nieadekwatnych funkcjonalnie czy zużytych społecznie struktur miejskich 
w nowy cykl życia, przy optymalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału społecznego, kulturowego 
i ekonomicznego. Według Vicente Guallarta7 współczesne idee recyklingu urbanistycznego różnią się od 
sztandarowych, dwudziestowiecznych działań w zakresie rehabilitacji tkanki miejskiej, gdyż ich nadrzęd-
nym celem było jedynie przywrócenie struktury urbanistycznej do jej oryginalnego stanu, a ważne obecnie 
aspekty społeczne i kulturowe rzadko kiedy były brane pod uwagę. Jednak zasadnicza różnica polega na 
odmiennym w obydwu okresach kontekście ekonomiczno-politycznym. 

W XX wieku, aż do czasów urynkowienia się gospodarki, głównym kapitałem stymulującym inwe-
stycje budowlane był w wielu krajach kapitał państwowy. Takie inwestycje często były planowane z wielkim 
rozmachem – dyktowanym nierzadko względami polityczno-symbolicznymi. Obecnie dominującym inwe-
storem na rynku budowlanym jest inwestor prywatny. Ze względu na widoczne na przestrzeni ostatnich lat 
znaczące osłabienie się rynków finansowych i sektora budowlanego skala aktywności inwestycyjno-budow-
lanych jest niższa zarówno od tej sprzed dekady, jak i w porównaniu z powojennym boomem budowlanym 
w połowie XX w., kiedy to realizowano głównie obiekty nowe. W ostatnich latach znacznie częściej niż 
dawniej adaptuje się i „zadomawia” istniejące, a zdegradowane struktury miejskie zgodnie z ideą recyklingu 
urbanistycznego, co ogranicza nakłady finansowe i sprawia, że przeprowadzane transformacje mogą też mieć 
tymczasowy charakter. Działania tymczasowe mają wiele zalet i są korzystne zarówno dla inwestorów oraz 
użytkowników przestrzeni, jak i dla całego miasta. Sprzyjają też one wypracowywaniu nowych, alternatyw-
nych metod projektowania z poszanowaniem istniejących struktur. Dwa ich typy, najbardziej wyraziste, zwa-
ne hasłowo „uśpione archiwum” i „tymczasowa partyzantka” omówione zostaną w kolejnym podrozdziale.

Wybrane koncepcje recyklingu urbanistycznego

2.1. „Uśpione archiwum”

Aż do dzisiaj urbanizacja rozumiana była przede wszystkim jako proces kolonizacji gruntu (…) 
jednak od momentu uzyskania w wielu krajach wysokiego stopnia zurbanizowania (…) idea kolonizacji 
straciła swoje uzasadnienie. W erze postkolonialnej (…) budynki i struktury urbanistyczne nie stanowią już 
celu działań, tylko punkt wyjścia8.

7 Vicente Guallart (architekt i urbanista) – współautor licznych multidyscyplinarnych  książek poświęconych współ-
czesnym transformacjom w architekturze i urbanistyce. Więcej w: The Metapolis Dictionary of Advanced Architec-
ture. City, Technology and Society in the Informational Age, M. Gausa, V. Guallart, W. Müller, F. Soriano, F. Porras, 
J. Morales (eds.), Actar Publishers, Barcelona 2003.

8 Urban Catalyst – The Power of Temporary Use, P. Oswalt, K. Overmeyer, P. Misselwitz (eds.), DOM Publishers, 
Berlin 2013, s. 14–15 (tłum. cytatu – autor artykułu).
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Obecnie tkankę urbanistyczną wielu miast charakteryzuje wysoki odsetek pustostanów. Przyczyny 
ich nienajlepszej kondycji to głównie wewnętrzne migracje ludności, procesy dezindustrializacji czy spe-
kulacyjne praktyki inwestycyjne. Część pustostanów bywa wyburzana, choć takie praktyki, ze względu 
na ich wysokie koszty, są coraz rzadziej stosowane. Inne obiekty, z racji swojej wartości architektonicznej 
lub ze względu na uprzywilejowaną lokalizację w mieście, bywają w trybie natychmiastowym adaptowa-
ne i zagospodarowywane. Najczęściej jednak pustostany popadają w stan systematycznego niszczenia. 
Wynika to z braku środków oraz braku pomysłu na ich wykorzystanie lub przynajmniej na ich skuteczne 
zabezpieczenie.

Istnieje wiele prostych działań, które mogą być podejmowane w celu zapobiegania utracie wartości 
budynków na skutek ich niszczenia i zaniedbywania. Wysoką skutecznością i łatwością przeprowadze-
nia charakteryzują się przede wszystkim działania o charakterze tymczasowym. Jedną z inicjatyw posłu-
gujących się takimi właśnie mechanizmami jest niemiecki model wächterhuas (ang. guardhouse model) 
[4], w którym to modelu właściciele nieruchomości udostępniają przestrzeń budynków tzw. strażnikom 
– w tym wypadku tymczasowym użytkownikom – w zamian za drobne prace remontowe, administrowanie 
oraz symboliczny czynsz. Taki rodzaj symbiozy umożliwia właścicielom nieruchomości co najmniej utrzy-
manie wartości budynku, użytkownicy natomiast mogą wynajmować przestrzeń na bardzo korzystnych 
warunkach, na jakie w innych okolicznościach nie mogliby liczyć. 

Inną metodą zabezpieczania budynków jest sleeping beauty strategy [5], która, jak wskazuje jej na-
zwa, wręcz dosłownie „kładzie budynki do snu” poprzez ich wymazywanie zarówno z fizycznej, jak i men-
talnej mapy miasta. Proces wymazywania przebiega przy udziale bardzo skromnych funduszy i z użyciem 
bardzo prostych architektoniczno-przestrzennych zabiegów, jak chociażby poprzez zakrywanie struktur 
tanimi materiałami budowlanymi. Celem tej strategii jest zabezpieczanie cennych obiektów przed procesa-
mi niszczenia i wandalizmu aż do momentu, w którym ich reaktywacja znowu będzie wskazana i możliwa.

2.2. „Tymczasowa partyzantka”

Przykład modelu guardhouse pokazuje, że tymczasowe aktywności mogą być skutecznym sposo-
bem na zabezpieczanie i konserwację budynków. Tymczasowe aktywności obejmują jednak większy wa-
chlarz strategii projektowych i nie odnoszą się jedynie do procesów konserwacji struktury budowlanej. Idea 
recyklingu urbanistycznego, wykorzystująca potencjał tymczasowości, często dąży do połączenia dwóch 
z pozoru sprzecznych „rytmów urbanistycznych”. Pierwszy to rytm odgórny (formalny), zasilany fun-
duszami sektora prywatnego, zainteresowanego przede wszystkim inwestycjami, które nie są obarczone 
ryzykiem – im bliżej modelu tabula rasa, tym lepiej. Drugi to rytm oddolny (nieformalny), animowany 
przez przedstawicieli lokalnych społeczności, w dużej mierze spontaniczny i skoncentrowany nie tylko na 
korzyściach monetarnych. Konstruktywne połączenie obu rytmów może w rezultacie prowadzić do nie-
spodziewanych, a działających pozytywnie napięć, które w istotny sposób mogą stymulować procesy pro-
jektowe. Napięcia pojawiające się w procesach recyklingu zasobów miejskich wynikają z różnicy pomię-
dzy zasobem „wyjściowym” a zasobem „docelowym”, w który istniejący zasób ma zostać przekształcony. 
Wpływają one często na pojawianie się nowych typologii oraz niekonwencjonalnych form przestrzennych 
czy zestawień funkcjonalnych. Sprzeczności, konflikty interesów i niejednakowe ambicje różnych stron 
zaangażowanych w transformacje obszarów miejskich mogą być zatem rozumiane nie tylko jako ogromne 
wyzwanie projektowe, ale także jako ogromny potencjał.

Strategie tymczasowe okazują się bardzo przydatne w sytuacjach, w których istniejące budynki czy 
obszary nie budzą inwestorskiego zainteresowania. Mówi się, że takie miejsca „nie występują na mapie mia-
sta” – są bowiem wymazane ze świadomości mieszkańców lub postrzegane jedynie w sposób pejoratywny. 
Tymczasowa aktywność społeczna w odniesieniu do struktury miejskiej nie jest zjawiskiem nowym. Dopiero 
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jednak począwszy od ostatniej dekady XX w., jej obraz uległ znaczącej przemianie. Dawniej działalność tym-
czasowa postrzegana była głównie jako zagrożenie dla interesów właścicieli nieruchomości i deweloperów. 
Transformacja od fordyzmu do gospodarki opartej na wiedzy zastąpiła wizerunek politycznie zmotywowane-
go tymczasowego użytkownika (sguatersa) obrazem reprezentanta nowej klasy kreatywnej, skoncentrowane-
go na szeroko rozumianym samorozwoju. Obok użytkownika tymczasowego oraz właściciela nieruchomości 
(najczęściej developera) kluczowymi podmiotami w łańcuchu wzajemnych relacji są tzw. agenci. Występują 
oni w roli niezależnych, przeważnie działających z pobudek społeczno-ideowych, negocjatorów, odpowie-
dzialnych za koordynację działań projektowo-inwestycyjnych. Ich ambicją jest jak najlepszy efekt końcowy 
całego przedsięwzięcia poprzez wypracowanie konsensusu pomiędzy wszystkim zaangażowanymi stronami.

Istnieje wiele różnych modeli przedstawiających tymczasową aktywność w relacji do całego proce-
su inwestycyjnego. Do najbardziej znanych możemy zaliczyć modele opisywane jako [4]: 
– wypełnienie lub fluktuacja – tymczasowi użytkownicy zajmują przestrzeń tak długo, aż deweloper nie 

rozpocznie docelowej modernizacji, wtedy zaś zawieszają działalność bądź szukają nowej lokalizacji 
w mieście,

– konsolidacja lub koegzystencja – obecność tymczasowych użytkowników jest ujęta także w programie 
docelowej modernizacji; funkcjonują oni u boku nowych funkcji najczęściej na zasadach wzajemnej 
symbiozy,

– impuls – profil zawodowy tymczasowych użytkowników ma znaczący wpływ na program docelowej 
modernizacji.

Wymienione przypadki różnią się między sobą typem relacji występujących pomiędzy tymczaso-
wym użytkownikiem a deweloperem oraz specyfiką roli odgrywanej przez tymczasowego użytkownika 
w procesie inwestycyjnym i później w trakcie użytkowania obiektu. To, co je łączy, to wielostronne ko-
rzyści – tymczasowy użytkownik może korzystać z przestrzeni na preferencyjnych warunkach, deweloper 
zyskuje dzięki niemu pozytywny PR i wzrost zainteresowania miejscem, natomiast miasto zyskuje najczę-
ściej „ożywiony” fragment miasta. Tymczasowe aktywności wprowadzają znaczną dynamikę do klasycz-
nych metod projektowych. Dzięki nim „wymazane” miejsca trafiają ponownie na mapę miasta, istniejące 
struktury często zyskują rozbudowany, komplementarny program funkcjonalny, a same inwestycje często 
działają jak katalizatory stymulujące dalszy rozwój poszczególnych rejonów miasta.

***

Nikt nie przypuszczał, że podczas Międzynarodowych Targów Designu w Mediolanie w 1993 r. 
holenderska grupa Droog Design otworzy nowy rozdział w historii wzornictwa przemysłowego. Zaprezen-
towana tam skrzynia z szufladami, którą zaprojektował Tejo Remy, została zbudowana z elementów innych 
(zużytych) mebli. Reinterpretacja funkcji i formy, powiązana z powtórnym wykorzystaniem istniejących 
zasobów, bardzo szybko stała się powszechną praktyką w wielu firmach projektowych na terenie całego 
świata. W 2011 roku grupa Droog weszła na rynek z kolejnym przełomowym produktem, a nawet więcej 
– nowym modelem biznesowym o nazwie UP. UP, jak piszą autorzy, to „poszukujący model ekonomiczny, 
którego celem jest wzrost wartości bezużytecznych zasobów poprzez ich reinterpretację projektową”9.

Projektowanie przemysłowe i szeroko rozumiany design od przeszło dwudziestu lat intensywnie 
zajmują się tematem recyklingu zarówno na poziomie konceptualnym, jak i wykonawczym. Wydaje się, 
że jest najwyższy czas, by takie podejście znalazło odbicie w dyskursie architektoniczno-urbanistycznym. 

9 Pomysł UP polega na tym, że nowym towarom, na które nie ma zbytu, produkowanym często w krajach rozwijających 
się, nadaje się nową funkcję i często designerski wygląd, co umożliwia ich sprzedaż. Przykładem mogą być zabawne 
nesesery wykonany z tłoczonych tacek stołówkowych czy drewniane deski do krojenia zamienione w kolorowe, trójwy-
miarowe puzzle dziecięce. Więcej w: http://up.droog.com/ (dostęp: 28.09.2014) (tłum. cyt. – autor artykułu).
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W efekcie powinno się stworzyć słownik pojęć opisujących nowe praktyki urbanistyczne, które skutecznie 
wpisują się w istniejące realia ekonomiczne i odpowiadają na faktyczne potrzeby społeczne. Opracowanie 
systematyki ukazującej różnorodność zasobów miejskich poddawanych procesom recyklingu urbanistycz-
nego i znalezienie zależności pomiędzy typem zasobów, możliwą strategią recyklingu urbanistycznego 
i efektem finalnym, będącym rezultatem przyjętej strategii, powinny stać się podstawą formułowania no-
wych wyzwań stojących przed projektantami.

Ill. 1. Drawing (ideogram) representing a hypothetical city developing harmoniously with 
the use of an existing substance, what allows to retain identity of individual places. The 
drawing was an illustration of the author’s presentation prepared for VII International 
PhD Seminar “Urbanism after Urbanism” on the 3–5 October 2013 at Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais

Il. 1. Fragment rysunku (ideogramu) hipotetycznego miasta rozwijającego się harmonijnie 
z wykorzystaniem substancji istniejącej, co sprzyja zachowaniu identyfikacji miejsca. 
Rysunek był ilustracją autorskiej prezentacji przygotowanej na VII Międzynarodowe 
Seminarium Doktoranckie „Urbanism after Urbanism” w dniach 3–5 października 2013 r. 
w École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais
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1. One city

Tokyo. The capital of Japan, whose population in 2010 was 8.946 thousand [20], and the size of 
the whole metropolis is estimated to be ca. 35 million [21]. A city so distant from the European reality and 
conditions, that it could easily seem to be on a different planet. It is difficult to dispose with this impression 
in an encounter with a different race, culture, beliefs, climate, language and alphabet. Even the Chinese, 
who have called Japan “the country of the rising sun”, used to think that there was nothing beyond it. 

In that case, how to describe a city, of which Oscar Wilde wrote “In fact the whole of Japan is a pure 
invention, there is no such country, there are no such people” [18]? At the same time, Joseph Rykwert dubs 
the capital of Japan a global city [17, p. 27], and explicitly points to the significance of this centre on only 
on local, but also on a global scale. How to describe architecture of a place, which seems indescribable? 
I therefore chose ten examples of modern architecture, which, despite the fact that their construction took 
place in not very distant past, have already found their place in bibliography. I asserted that such collection 
can (albeit in outline only) present the diversity of the continuously changing architecture in Japan’s capital: 
Tokyo – one city, ten different cases of architecture. 

Case 1 – Watari-Um Museum, designed by Mario Botta, 1990

On the background of Tokyo’s chaotic urban development, the Watari-Um Museum building in 
Tokyo, designed by Mario Botta, stands out thanks to its concise form. The building, set on a triangular 
plan, fills the space of a plot at the intersection of two streets; the third side adheres to an existing building. 
This six-storey private museum of modern art was erected in 1990. The functional programme comprises 
exhibition areas, a bookshop, offices and shops, as well as apartments [13, p. 174].

The front façade seems to confirm P. Guillame’s thought: “The eye weighs towards strong form, as 
if it were a pendulum swung from balance, that tries to reach the perpendicular and cease its sway” [19, 
p. 28]. In the structure, the vertical axis was highlighted – the wall was divided into two parts with a vertical 
window throughout its length. On the level of two lower storeys the window is wide, and towards the top 
it transforms into a narrow crevice; the element that crowns the composition is a cylindrical form located 
above the attic. In reality, the symmetry of the façade is ostensible – the length of the front also consists of 
a staircase, put aside of the main wall. The triangle of the corner determines the space of a narrow crevice 
(the entrance) with the curvature of the wall. 

The idea of geometry is visible in other works of Mario Botta and highlighted with the building 
material of choice. In the building of the Tokyo museum, stripes of black granite and white concrete 
were used. Narrow lines, arranged alternately, contrast with the vertical crevice in the front wall and thus 
highlight the main axis of the composition even more exactly. Narrow windows were integrated into the 
elevation of the front wall in the granite stripes (on both sides). Crevices that are narrower than the stripes 
of stone are a deliberate distortion, which highlights the outermost edges of the plane, thus evoking distant 
connotations with the composition of a front façade of a Greek temple [4, p. 51]. Such decision in design 
seems to prove J. Żórawski’s statement: “The more cohesive and rich in parts the form is, the bigger the 
dependence on elements is” [19, p. 32].

Case 2 – Prada Boutique Aoyama, designed by Herzog & de Meuron, 2003

Omotesando is the next (after Ginza) district, where many modern designs for world-famous fashion 
brands can be found: Tokyu Plaza Omotesando Harajuku (designed by Nap Architects & Takenaka, 2012), 
Tadao Ando (Le Colezione, 1989), Bruno Mainarda (Cartier Aoyama, 2008), Future Systems (Comme de 
Garçons Aoyama, 2008), Zahy Hadid (Neil Barret flagship store, 2008), SANAA (Carina Store, 2009), Kengo 
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Kumy (One Omotesando, 2003), Toyo Ito (Tod’s Omotesando, 2004), Kisho Kurokawy (Japanese Nursing 
Association, 2004), Kazuyo Sejima (Dior, 2004), or MVRDV (GYRE, 2007). Among those designs, Prada 
Flagship Store has to be indicated – the building was designed by the Herzog & de Meuron team. A building 
was designed on a corner plot, set on a small plateau. From the shape of the plan – an irregular pentagon – the 
body of the building was erected, 7-storey high, crowned with an asymmetrical sloping roof. The building with 
the surface of 2.800 m² encompasses commercial space, offices and technical rooms, and serves as a flagship 
of the Prada brand. The building stands in the middle of the plot (a result of the fact that a suitable distance 
from neighbouring buildings had to be maintained [5, p. 138]) which renders it visible from multiple posts. 
Both the walls and the roof were made of glass. The structure of the facades (including the fifth elevation), 
which consist of rhombus-shaped, curved-glass panels, is supported by the ceilings of particular storeys and 
an internal core – three poles, which constitute the load-bearing construction of the building. 

The location of the building, the shape of the solid and the way in which the facades were designed 
determine the final reception of the building. The idea of the design gives the impression that the building is 
in fact a giant sculpture – as though it were a meteor or a crystal stuck in the surface of the ground. Distant 
connotations with precious stones are evoked not only thanks to the building’s form or the glass walls 
that glisten in the sun… such references are inscribed in the company’s image – a vision of luxury and 
splendour, which is undoubtedly connected with the Prada brand. 

Case 3 – Nakagin Capsule Tower, designed by Kisho Kurokawa, 1972

When it comes to functionality, Nakagin Capsule Tower is no different from other hotel buildings. 
Two lower storeys comprise the entrance area and complementary functions, the flow of communication is 
ensured by two cores (with an elevator and staircase), and above 140 residential units were located. Each 
unit is a cuboid with the dimensions of 2.5×2.0×2.5 metres; each comprises elements vital for habitation 
and work; they were delivered to their destination complete and furnished. It is vital to mention that the 
capsule was mounted on the skeleton using bolts, in only four places. In theory, prefabricated capsules were 
to be produced on a mass scale, so that they could be changed and transported to a different location. 

The idea of functional solution of the hotel and the rule of “mobility” of the rooms is visible in the 
form of the building. On the poles, on the 1st floor level, a storey was located which is visibly horizontal 
and thus separates the entrance area from the residential part. Stripes equal in size, transparent (horizontal 
bands of windows) and opaque (above and below) are in contrast with the vertical composition above. 
Two communication cores, roofed with pentices and mounted on a base reach above the hotel storeys 
and contrast with the greyness of the base and whiteness of capsules, as they are red and brown in hue 
and made of troughed sheet. Particular residential units were also finished with metal sheeting, but in this 
case, smooth steel was used, painted white. Capsules are set on communication cores asymmetrically and 
syncopatively, which lends the ambience of individuality. As Ch. Jencks wrote: “Implicity of equilibrium, 
according to zen aesthetics, lets the imagination finish the image. We return to the paradox, according to 
which architectural metabolism is in reality Japanese traditionalism dressed in new clothing” [9, p. 103].

The image of the modern day Nakagin Capsule Tower proves that some ideas (compare also: 
K. Kikutake – concept of Marine City, 1960 [9, p. 100]) could not be sustained in the long run, despite the 
fact that hotels with small residential units are a standard and popular solution in Japan. 

Case 4 – Maison Hermès, designed by Renzo Piano, 1998–2001

The upscale shopping district of Ginza is a place full of renowned fashion brands, but also laden 
with designs of some well-known names in architecture. At night, when sunlight gives way to millions 
of neon lights, adverts and lamps, the character of architecture changes, and the buildings glisten in the 
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brightness of artificial light that shows their various faces; The example could be the wan brightness that 
transpires from the Maison Hermès department store, designed by Renzo Piano in 2001. 

The building is the Japanese headquarter of the French fashion house and a shop. A cuboidal body of 
the building, 10m wide and 45 m long (with the height of 14 storeys above the ground) is located on a long 
and narrow plot of land characteristic for the district. The chosen location means that the shorter side of the 
rectangular plan was set along one of the main streets, while the longer adheres to a narrow access street. 
On the surface of 6.000 m² there is a shop, offices and exhibition areas, crowned with a roof garden. The 
cuboidal body of the building was divided into two parts – on the longer side the wall was set back to create 
a small courtyard, which accentuates the entrance. 

The character of architecture proposed by Renzo Piano is not determined by its location or 
proportions of the cuboidal body. The elements that set Maison Hermès apart from other buildings are its 
facades. The construction of the building is supported by a column and panel layout, onto which walls of 
glass bricks were mounted. Glass bricks (measuring 45×45 cm) were designed especially for the building. 
13.000 elements were used to construct the walls of the building along three sides of the layout. Thus 
designed walls of the building constitute transparent facades divided into small square modules. It enables 
the building to change its appearance in the day and at night. In sunlight the inside remains hidden, as the 
glass surfaces of walls give a reflection of the surroundings and the outline of square modules (independent 
from the storeys) which divide the façade, is more visible; at night the walls glisten in all their surface with 
a gentle brightness filtered through not completely transparent hollow bricks. At night the walls gleam in 
order to create an effect of “a great Japanese lantern” [22].

Case 5 – Mikimoto Ginza 2, Toyo Ito & Tasei Design, 2005

A building designed by Toyo Ito and Tasei Design stands in one of main streets of the shopping district 
of Ginza and is a flagship of the Mikimoto corporation – a jewellery company, which has, since the 19th century, 
occupied itself with, among others, pearl farming. Nine-storey tower, 56 m high, was erected on a small corner 
plot (17 × 14 m). The building was put into operation in November 2005. On the lower floors, a big jewellery 
exhibition area and offices are located, and above there is  a restaurant and office spaces for rent. All four thin-
walled steel walls of the building constitute a stiff, empty tower, which is devoid of internal poles. The layered 
structure of the walls consists of a thin layer of concrete between the inner and outer layer of steel panels, 6 to 
20 mm thick. Particular steel panels were made as prefabricated elements and later transported to a place where 
they were welded . Subsequently, the 20 cm-wide space between the metal panels was filled with concrete. It is 
necessary to point out that in order to obtain a homogeneous surface of the facade, all the welds that connected the 
steel panels were polished. Steel shoring and concrete filling were used as a base to create a stable construction. 
The utilized layered arrangement of walls allowed the creation of a free composition of windows, according to 
the established rule of composition. Irregularly distributed windows, cylindrical in shape, were supposed to give 
the impression of air bubbles that are released during diving. 

Facades of Mikimoto Ginza 2, whose composition is independent from the arrangement of floors 
inside the building, create abstract images – irregular shapes on the background of the surfaces of particular 
walls – homogenous in expression, abstract images created by irregular window shapes on the rectangular 
background of particular elevations. 

Case 6 – Curtain Wall House, Shigeru Ban, 1994–1995

Curtain Wall House was built in Itabashi-ku district between 1994 and 1995. The edifice was 
constructed on a small, corner plot, whose surface was just 110 m² [10, p. 157]. The scale of the body of 
the building corresponds with the surrounding building development – the constructions are three- or four-
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storey high. The first glance at the house designed by Shigeru Ban allows to see that it stands out from the 
neighbouring buildings with the protruding balcony on the first floor and the corresponding surface of the 
flat roof over the third storey – those lines, which protrude outside the edges of external walls, outline the 
space of the house. Plans of particular floors evoke distant connotations with Le Corbusier’s Villa Savoye 
[1, 195-213]. Similarly as it was in Poissy, in this case the body of the building was elevated above the 
ground level and supported by poles. The ground floor was left empty as a parking space for cars. On the 
first floor day functions were planned, and above – the bedrooms. 

External walls of the building constituted a subsequent reference to modernist prototypes of 
architecture proposed by Shigeru Ban: “Mies invented the curtain wall – I just used the curtain” (after: [14, 
314]). P. Gössel and G. Leuthäuser describe the facades of the building as “an ironic reference to classicist 
model” [8, p. 497]. The border between the inside and the outside was set by a glass curtain wall. It was 
also a reference to traditional art of building Japanese houses – the images of sliding shoji walls, or fusuma 
screens [10, p. 157]. The second of external walls was constructed from curtains, hung from the upper 
ceiling to cover two storeys – they reached the level of the balcony on the first floor. The wavy structure 
of the fabric separated the terrace along two corner elevations. Similarly to curtain walls, also the sliding 
curtain let the building change its character. The fabric of the curtain, re-scaled to fit the height of two 
storeys, creasing freely in the wind, determined the reception of the design. Shigeru Ban builds the form of 
Curtain Wall House with the simplicity of the outline and the substantially protruding surfaces of ceilings, 
but the final image of the design is determined by the curtains – an element introduced outside the scale and 
place of their former connotation.

Case 7 – St. Mary’s Cathedral, Kenzo Tange, 1964

In 1961 Kenzo Tange won a competition to rebuild a temple demolished during the Second World War. 
The design was put to life in cooperation with Wilhelm Schlombs, Max Lechner and engineer Yoshikatsu 
Tsuboi. The cathedral was built between 1963 and 1964. The complex is located on an irregular, pentagonal 
plot. The development comprises the church (with seats for ca. 1500 people), a vestry, a missionary house, 
an information building, a garden and the archbishop’s residence. 

The shape of the church which stands in the middle of the complex is outlined only by the surfaces 
of the roof. The form is composed of eight hyperbolic and paraboloidal layers. Arranged along the edge of 
a rhomboidal outline, the surfaces make up the cross of the skylight at the height of 25 metres. A crevice 
filled with glass separates particular shapes horizontally at the level of the finial of the roof, and vertically 
– with windows that reach the base. 

On the background of the dismembered and irregular (albeit maintained in right angle geometry) 
building development which surrounds the church, the surfaces that construct the body of the temple seem 
smooth and subtle. This impression is further highlighted with the material – the neighbouring buildings 
are grey, and rectangular divisions – minute and regular. On this background the silvery surface of the roof, 
which glistens in the sun, gives the impression of being delicate and homogenous. Diversity of materials 
highlights the contrast between the inside and the outside. While on the outside the shape of the edifice 
is bright and smooth, on the inside there is the impression of semi-darkness and roughness. Grey, coarse 
surfaces uncover their concrete nature. Light plays an important role in the building of the character of the 
interior – semi-darkness is slightly illuminated by the sun, whose rays delicately penetrates through narrow, 
vertical windows and the skylight in the roof.  

The character of cathedral’s design, seen from the outside, unambiguously allows to incorporate this 
project into the canon of modern architecture, as it simultaneously evokes reminiscences of the Olympic 
designs in Tokyo. The interior, on the other hand, reminds of the chapel in Ronchamp, or even the distant 
afterimages of European temples of the Gothic period. 
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Case 8 – DesignSight 21_21, Tadao Ando, 2007

Simplicity of composition, which can be found in  earlier works of the BIGI Atelier (1980–1983), 
or Collezione Building (1989), is an intrinsic element of Tadao Ando’s designs. It is also a clear element 
of the idea of  DesignSight 21_21 building. The usable floor space of the building is 1.732,61 m², and the 
majority of the surface is located under the ground. The complex, which consists of two pavilions, has one 
storey over the ground and one underground. It hosts exhibition area of a museum of design, entrance area 
and a café. 

The work on the design commenced in 2003 on the initiative of Issey Miyake and was completed 
in 2007. The building is located on the north-west border of Tokyo Midtown. As one looks at the building 
from the side of the entrance, analyzing the outlines of storeys and the blueprints of elevations, it can be 
easily seen that the basic compositional element of the building is a triangle. Plan of the development, 
shape of pavilions, a plunging atrium and the stretches of the roof and glazed fragments of elevation – all 
are in the same shape, but in different proportions. Lines of divisions, compositional axes seem to repeat 
consequently the same idea of design. Perhaps it is in this disposition that we should search for the reflection 
of the design that inspired Tadao Ando in this project – the idea was based on Issey Miyake’s concept of 
designing different forms of clothing from a single piece of fabric [23]. Both roofs of twin pavilions were 
designed on the outline of two triangles – one is flat, and the other descends downwards, connecting with 
the ground in one point – the top part of the shape. Triangular surfaces along the descending edge of the roof 
were filled with glass wall with equal divisions, set by the poles of the curtain wall. 

The clear logic of compositional divisions corresponds with the consistency of used materials. 
Tadao Ando often uses concrete in his designs, as he did in this case, where the concrete was cast at the spot 
in smooth-wall formworks. Concrete, glass and steel all have different shades of grey, and they all seem 
smooth and almost glistening. 

A small museum, designed by Tadao Ando, is not the only design of the Japanese architect that can 
be found in Tokyo. The consistent utilization of the idea seen in geometry and used material seems vital for 
the proper reception of the building. 

Case 9 – Asakusa Culture Tourist Information Center, Kengo Kuma, 2012

The capital of Japan is a city of contrasts. The newest architecture meets its historical counterparts. 
The building that depicts an example of the coexistence of the new and the old is Asakusa Culture Tourist 
Information Center put into operation in 2012. Designed by Kengo Kuma and his team, the building was 
constructed in front of the Kaminari-mon gate, which leads to Asakusa jinja (A 1649 Shinto temple complex).

On a corner 326 m² plot, an eight-storey building of the Centre was constructed. It accommodates 
a tourist information centre, offices, galleries, lecture rooms and a café with an observation deck (in the 
direction of the nearby temple), with the combined surface area of 2.159.52 m².

On first inspection, the building seems to be made of solids (one storey high) put one onto the other. 
Each of them differs when it comes to the size of the rhomboidal outline – it gives the impression that 
each storey above is set back in respect of the one located below or above. The division was additionally 
highlighted by the surfaces of ceilings and floors (the upper and lower level of each storey), which were 
protruded outside the face of the façade. Some of the ceiling surfaces are sloping and they constitute lines of 
division on the elevation, which are not vertical.  As the authors of the design maintain, the ceilings not only 
divide the space of the building on the 8th floor, but also allow a clear distinction of the role of each level 
[24]. The atrium between the ground- and the first floor lets the visitor see the sloping surfaces from the 
inside. On the 5th floor, however, the sloping was used to design a step floor, which serves as an auditorium 
for various performances. 
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Surfaces of the elevation between the divisions of subsequent storeys were filled with glass, and the 
horizontal arrangement of ceilings is contrasted with vertical boards placed perpendicularly to the facade 
– they highlight the verticality of the whole design, limit the sequences of the views from the inside, and at 
the same time remind of distant impressions of traditional wooden architectural design of Japan. 

Case 10 – Office building of  Fuji TV, Kenzo Tange, 1996

One of buildings characteristic in the Tokyo landscape is the headquarter of a privatly owned television 
channel – Fuji TV. It was constructed between 1993 and 1996 according to Kenzo Tange’s design, as a part 
of the (still operational) plan of the development of Tokyo Bay (on the artificial Odaiba island). On first 
inspection, it seems that it is a “superstructure”, 210 metres long and 120 metres high. In reality the complex 
consists of two towers with 25 storeys above the ground, which are mounted on one base.  One rises directly 
from it, and the other was mounted on poles. One tower hosts the offices, and the other – recording studios. 
Both buildings are connected with a system of corridor bridges, which, together with the poles, constitute 
a characteristic element of the design. The entirety of the composition is finished off with a sphere, 32 m in 
diameter, hung from one of the bridges, in which there is a restaurant and an observation deck.  

Bridges located on three levels and the poles that correspond with them vertically give the impression 
of a rigorous structure of vertical and horizontal elements, which are sometimes independent (a pole, 
a corridor), and sometimes are stripes on elevations of each tower. Such disposition seems to highlight the 
geometrical character of the composition, determining the reception of the building’s design. 

The divisions in the elevation are designed according to the superior rule of composition – the right 
angle geometry. Modules of curtain walls of the metal facing repeat the rule of composition, introducing 
subsequent vertical and horizontal lines in the elevation. 

Cuboidal shapes of both towers, regularity of the stripes of horizontal bridges and vertical poles, 
arrangement of windows and divisions of glass and facing seem to repeat and highlight the rule of 
geometrical play with the shape of the building. They remind of the recollection of the catchword, which 
once accompanied the Krakow Architecture Biennale: “less ideology – more geometry” [11, p. 16-23].

2. Conclusions 

The images of the city and chosen buildings presented in the article are merely an outline, which attempts 
to describe Tokyo’s architecture – a metropolis in constant motion. In the crucible of the Tokyo metropolis, which 
throbs with the never-ending cycle of buildings that are being demolished and constructed, one can find the 
designs of Le Corbusier, Peter Eisenman, Norman Foster, Herzog & de Meuron team, MVRDV, or Steven Holl.

The chosen and presented designs are examples of architecture constructed between 1964 and 
2012, created by Japanese, as well as European and American architects. Buildings of different scale and 
function were presented, located within the landscape of one city, but in places which differ in character 
and spatial context. The presented ten cases of architecture prove that there is a possibility of coexistence of 
different ideas of design in the reality of the present times. In the space of the described city – the capital of 
Japan – the image of modernity is revealed in all its glory in the powerful diversity and the corresponding 
coexistence of forms designed in various ways, on the basis of different ideas, pretexts and assumptions. 
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1. Jedno miasto

Tokio. Stolica Japonii, której populacja wynosiła w 2010 r. 8946 tys. [20], a wielkość całej metropo-
lii szacuje się na ponad 35 milionów mieszkańców [21]. Miasto tak odległe od europejskiej rzeczywistości 
i uwarunkowań, że wydawać by się mogło miejscem niemalże z innej planety. Trudno pozbyć się tego wra-
żenia w zatknięciu z inną rasą, kulturą, wierzeniami, klimatem, językiem i alfabetem. Nawet Chińczycy, 
nazywając Japonię Krajem Wschodzącego Słońca, uważali, że dalej nie ma już nic. 

Jak więc opisać miasto, o którym Oskar Wilde mówił, że „tak naprawdę cała ta Japonia jest czystym 
wymysłem. Nie ma ani takiego kraju, ani takich ludzi” [18]? Równocześnie Joseph Rykwert, określając 
stolicę Japonii mianem miasta globalnego [17, s. 27], wskazuje jednoznacznie na rangę tego ośrodka nie 
tylko lokalnie, lecz w skali globu. Jak zatem opisać architekturę miejsca, które wydaje się zupełnie nie do 
opisania? Wybrano do tego celu 10 przykładów współczesnej architektury, które pomimo nieodległej daty 
realizacji znalazły już swoje miejsce w literaturze przedmiotu. Uznano, że taki zbiór może – choć jedynie 
w zarysie – przedstawić różnorodność stale zmieniającej się architektury stolicy Japonii: Tokio – jedno 
miasto, dziesięć przypadków architektury.

Przypadek 1 – Watari-Um Museum, proj. Mario Botta, 1990

Na tle chaotycznej zabudowy Tokio budynek Watari-Um Museum, zaprojektowany przez Maria 
Bottę, wyróżnia się lapidarną formą. Budowla – na planie trójkąta – wypełnia powierzchnię działki na 
skrzyżowaniu dwóch ulic, natomiast trzeci bok przylega do istniejącego budynku. Sześciokondygnacyjne, 
prywatne muzeum sztuki współczesnej, zostało zrealizowany w 1990 r. Program funkcjonalny obejmuje 
przestrzenie ekspozycyjne, księgarnię, biura i sklepy, a także apartamenty [13, s. 174].

Obraz fasady frontowej zdaje się potwierdzać myśl P. Guillaume’a: „Oko ciąży w kierunku formy 
silnej, jak wytrącone z równowagi wahadło dąży do pionu i zaprzestania wahań” [19, s. 28]. W kompozycji 
podkreślono oś pionową – ściana została podzielona na dwie części pionowym oknem na całej swej wyso-
kości. Na poziomie dwóch dolnych poziomów okno jest szerokie, powyżej to wąska szczelina, a elementem 
wieńczącym kompozycję jest cylindryczna forma umieszczona nad attyką. W rzeczywistości symetrycz-
ność fasady jest pozorna – długość frontu tworzy także odstawiona od głównej ściany klatka schodowa. 
Trójkąt narożnika krzywizną ściany wyznacza od frontu przestrzeń wąskiego rozcięcia – miejsce wejścia.

Idea geometrii, widoczna także w innych projektach Maria Botty, podkreślona jest również wy-
branym materiałem budowlanym. W budynku tokijskiego muzeum zastosowano pasy czarnego granitu 
i białego betonu. Ułożone naprzemiennie wąskie linie, kontrastując z pionowym rozcięciem ściany fron-
towej, jeszcze dokładniej podkreślają główną oś kompozycji. W ciemne pasy granitu wkomponowano na 
całej wysokości ściany frontowej, po obu jej stronach, wąskie okna. Węższe od pasów kamienia szczeliny 
stanowią świadome zaburzenie i podkreślają skrajne krawędzie płaszczyzny, przywodząc na myśl odległe 
skojarzenia z kompozycją fasady frontowej greckiej świątyni [4, s. 51]. Taka decyzja projektowa zdaje się 
udowadniać twierdzenie J. Żórawskiego: „im forma jest bardziej spoista i bogata w części, tym zależność 
od elementów jest większa” [19, s. 32].

Przypadek 2 – Prada Boutique Aoyama, proj. Herzog & de Meuron, 2003

Omotesando to druga, po Gizie, dzielnica, gdzie odnaleźć można wiele współczesnych realizacji 
dla marek światowej mody: Tokyu Plaza Omotesando Harajuku (proj. Nap Architects & Takenaka, 2012), 
Tadao Ando (Le Colezione, 1989), Bruno Mainarda (Cartier Aoyama, 2008), Future Systems (Comme de 
Garçons Aoyama, 2008), Zahy Hadid (Neil Barret fl agship store, 2008), SANAA (Carina Store, 2009), 
Kengo Kumy (One Omotesando, 2003), Toyo Ito (Tod’s Omotesando, 2004), Kisho Kurokawy (Japanese 
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Nursing Association, 2004), Kazuyo Sejimy (Dior, 2004) czy MVRDV (GYRE, 2007). Wśród tych reali-
zacji należy także wymienić Prada Flagship Store – budynek zaprojektowany przez zespół Herzog & de 
Meuron. Na narożnej działce zaprojektowano budowlę ustawioną na niewielkim plateau. Z kształtu planu 
– nieregularnego pięciokąta – wywiedziono bryłę o wysokości siedmiu kondygnacji, zwieńczoną niesy-
metrycznym dachem spadzistym. Budynek o powierzchni 2800 m² mieści powierzchnie handlowe, biuro-
we i techniczne, stanowiąc w zamyśle wizytówkę marki Prada. Ustawienie budowli pośrodku działki (co 
wynikało z konieczności zachowania stosownych odległości od sąsiedniej zabudowy [5, s. 138]) sprawia, 
że kształt może być oglądany z wielu punktów widokowych. Zarówno ściany, jak i połacie dachu zostały 
wykonane ze szkła. Struktura fasad (w tym także piątej elewacji), na które składają się panele z giętego 
szkła w kształcie rombu, wspiera się na stropach poszczególnych pięter i wewnętrznym rdzeniu – trzech 
słupach stanowiących konstrukcję nośną budynku.

Zarówno lokalizacja budowli, kształt bryły, jak i sposób, w jaki zaprojektowano fasady przesądza-
ją o ostatecznym odbiorze tej architektury. Idea projektowa sprawia, że budynek wydaje się olbrzymią 
rzeźbą – niczym meteoryt czy kryształ wbity w płaszczyznę placu. Odległe skojarzenia z kamieniami szla-
chetnymi prowokować mogą nie tylko forma budynku czy połyskujące w słońcu szklane ściany… takie 
odniesienie zdaje się także wpisywać w wizerunek firmy, dla której zrealizowano budynek – wizję luksusu 
i splendoru, jakimi niewątpliwie może się poszczycić marka Prada.

Przypadek 3 – Nakagin Capsule Tower, proj. Kisho Kurokawa, 1972

Pod względem funkcjonalnym Nakagin Capsule Tower nie różni się od innych obiektów hotelo-
wych. Dwie dolne kondygnacje przeznaczono na strefę wejściową i funkcje uzupełniające, natomiast ko-
munikację zapewniają dwa trzony (z windą i klatką schodową), a powyżej zlokalizowano 140 jednostek 
mieszkalnych. Każda jednostka to prostopadłościan o wymiarach 2,5×2,0×2,5 m (każda zawierała ele-
menty niezbędne do mieszkania i  pracy, a wszystkie transportowane były na miejsce w pełni wykończo-
ne i wyposażone). Należy nadmienić, że kapsuła była montowana do rdzenia za pomocą śrub wyłącznie 
w czterech punktach. W założeniu prefabrykowane kapsuły miały być produkowane masowo, aby można 
je było wymieniać i transportować w inną lokalizację.

Idea rozwiązania funkcjonalnego hotelu i zasady „mobilności” pokoi widoczna jest w formie bu-
dynku. Na słupach, na poziomie pierwszego piętra, została umieszczona kondygnacja wyraźnie akcen-
tująca kierunek poziomy – oddzielając wizualnie strefę wejściową od części mieszkalnej. Równe pasy 
transparentne (okna pasowe) oraz pełne (powyżej i poniżej) kontrastują z wertykalną kompozycją powyżej. 
Dwa trzony komunikacyjne, zakończone jednospadowymi dachami, ustawione na podstawie sięgają powy-
żej „kondygnacji” hotelowych, kontrastując rudo-brązową barwą blachy trapezowej z szarością podstawy 
i bielą kapsuł. Poszczególne jednostki mieszkalne także zostały wykończone blachą, jednak w tym wypad-
ku wykorzystano gładką stal malowaną na biało. Kapsuły umieszczone są na trzonach komunikacyjnych 
asymetrycznie i synkopowo, co tworzy wrażenie indywidualizmu. Jak pisze Ch. Jencks: „Niedopowie-
dziana równowaga, według estetyki zen, pozwala wyobraźni dokończyć obraz. Wracamy do paradoksu, że 
metabolizm architektoniczny to w rzeczywistości tradycjonalizm japoński w nowych szatach” [9, s. 103].

Obraz, jaki przedstawia dziś sobą Nakagin Capsule Tower, może zaświadczać, że pewne idee (zob. 
np. K. Kikutake – projekt Cywilizacji Morskiej, 1960 [9, s. 100]) nie przetrwały próby czasu, mimo że ho-
tele zawierające niewielkie jednostki mieszkalne są rozwiązaniem standardowym i popularnym w Japonii.

Przypadek 4 – Maison Hermès, proj. Renzo Piano, 1998–2001

Handlowa dzielnica Ginza to miejsce, gdzie można się natknąć nie tylko na wielkie marki świato-
wej mody, ale również na nazwiska światowej sławy architektów. W nocy, gdy światło słoneczne ustępuje 
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miejsca milionom neonów, reklam i lamp, zmienia się także charakter architektury, a budowle mienią 
się blaskiem sztucznych świateł, ukazując inne oblicza – przykładem może być blady blask przenikający 
z wnętrza domu towarowego Maison Hermès, zaprojektowanego przez Renza Piano w 2001 r.

Budynek jest japońską siedzibą francuskiego domu mody i sklepem. Prostopadłościenna bryła 
o szerokości 10 m i długości 45 m (wysokość 14 kondygnacji nad ziemią) została ustawiona na jednej 
z charakterystycznych dla tej dzielnicy wąskich i długich działek. Wybrana lokalizacja sprawia, że krótszy 
bok prostokątnego planu ustawiony został wzdłuż jednej z głównych ulic, dłuższy zaś przylega do wąskiej 
ulicy dojazdowej. Na powierzchni 6000 m² zlokalizowano sklep, biura oraz przestrzenie ekspozycyjne, 
zwieńczone ogrodem na dachu. Prostopadłościenną bryłę budynku podzielono na dwie części – na dłuż-
szym boku ściana została wycofana w głąb, tworząc niewielki dziedziniec i akcentując wejście.

O charakterze architektury zaproponowanej przez Renza Piano nie decydują lokalizacja czy propor-
cje prostopadłościennej bryły. Elementem wyróżniającym Maison Hermès na tle innych budowli są jego 
fasady. Konstrukcja budynku wspiera się na układzie słupowo-płytowym, na którym zawieszono ściany 
z luksferów. Specjalnie na potrzeby tego projektu zaprojektowano szklane pustaki o wymiarach 45×45 cm. 
Z trzynastu tysięcy elementów wykonano ściany budynku wzdłuż trzech boków planu. Tak zaprojektowa-
ne ściany budynku tworzą transparentne fasady o drobnym podziale kwadratowych modułów. Zmienia to 
wygląd gmachu w dzień i w nocy. W słońcu wnętrze pozostaje ukryte, szklane powierzchnie ścian odbijają 
otoczenie, a rysunek kwadratowych modułów podziału fasady, niezależnych od kondygnacji, jest bardziej 
czytelny. W nocy ściany świecą na całej swej wysokości delikatnym blaskiem filtrowanym przez nie do 
końca transparentne pustaki, co daje efekt „wielkiej japońskiej latarni” [22].

Przypadek 5 – Mikimoto Ginza 2, Toyo Ito & Tasei Design, 2005

Zaprojektowany przez Toyo Ito i Tasei Design budynek przy jednej z głównych ulic handlowej 
dzielnicy Ginza jest flagowym sklepem korporacji Mikimoto – firmy jubilerskiej, od XIX w. zajmującej się 
m.in. hodowlą pereł. Dziewięciokondygnacyjna wieża o wysokości 56 m została postawiona na niewielkiej 
działce narożnej (17×14 m). Budynek oddano do użytku w listopadzie 2005 r. Na dolnych piętrach zloka-
lizowano duży salon ekspozycyjny biżuterii oraz biura, a powyżej restaurację i powierzchnie biurowe do 
wynajęcia. Wszystkie cztery cienkościenne stalowe ściany budynku formują sztywną, pustą wieżę, która 
pozbawiona jest wewnętrznych słupów. Warstwowa struktura ścian składa się z cienkiej warstwy betonu 
pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ze stalowych płyt, o grubości od 6 do 20 mm. Poszczególne 
panele stalowe wykonano jako elementy prefabrykowane, a następnie przetransportowano je na miejsce, 
gdzie zostały zespawane. Dwudziestocentymetrowa przestrzeń pomiędzy płytami metalowymi została 
wypełniona betonem. Należy nadmienić, że w celu uzyskania jednorodnej płaszczyzny fasady wszystkie 
spoiny łączące stalowe panele były szlifowane. Stalowy szalunek wraz z betonowym wypełnieniem wyko-
rzystano jako podstawę stabilnej konstrukcji. Przyjęcie jako podstawy konstrukcyjnej warstwowego układu 
ścian pozwoliło na stworzenie swobodnej kompozycji okien, zgodnie z przyjętą zasadą kompozycyjną. 
Nieregularnie rozmieszczone otwory o obłych kształtach miały stanowić reminiscencję pęcherzyków po-
wietrza uwalnianych w trakcie nurkowania.

Fasady Mikimoto Ginza 2, których kompozycja jest niezależna od układu kondygnacji wewnątrz 
budynku, to w zasadzie jednorodne w wyrazie, abstrakcyjne obrazy tworzone przez nieregularne kształty 
okien na prostokątnym tle poszczególnych elewacji.

Przypadek 6 – Courtain Wall House, Shigeru Ban, 1994–1995

W latach 1994–1995 w dzielnicy Itabashi-ku zrealizowano Courtain Wall House. Budynek ustawio-
no na niewielkiej, narożnej działce o powierzchni zaledwie 110 m² (powierzchnia zabudowy wynosi 75 m², 
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a łączna powierzchnia domu to 179 m²) [10, s. 157]. Bryła budowli wpisuje się skalą w otaczającą zabudo-
wę, o wysokości trzech i czterech kondygnacji. Już w pierwszym oglądzie zaprojektowanego przez Shigeru 
Bana domu rzuca się w oczy, że wyróżnia się on na tle sąsiedztwa płytą wysuniętego balkonu na poziomie 
pierwszego piętra i odpowiadającą mu płaszczyzną stropodachu nad trzecią kondygnacją – linie te, wysu-
nięte poza krawędź ścian zewnętrznych, wyznaczają przestrzeń domu. Plany poszczególnych kondygnacji 
mogą przywodzić na myśl odległe skojarzenia z Willą Savoye projektu Le Corbusiera [1, s. 195–213]. Po-
dobnie jak to miało miejsce w Poissy również w tym wypadku bryła domu została wyniesiona ponad teren 
i wsparta na słupach. Parter pozostawiono wolny jako miejsce postojowe dla samochodów. Na pierwszym 
piętrze rozplanowano funkcje dzienne, a wyżej – sypialnie.

Ściany zewnętrzne budynku stanowią kolejne odniesienie do modernistycznych pierwowzorów ar-
chitektury proponowanej przez Shigeru Bana: „Mies wymyślił ścianę kurtynową – ja użyłem tylko kurtyny” 
– przytacza jego słowa M. Mozga-Górecka w tekście Szklane domy z firaną zamieszczonym na stronie www.
rp.pl (za: [14, s. 314]). P. Gössel i G. Leuthäuser określają fasady tego budynku jako „ironiczne nawiązanie 
do klasycznego wzorca” [8, s. 497]. Granicę pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem stanowi szklana ściana osło-
nowa, która przy okazji nawiązuje także do tradycyjnej sztuki budowania japońskich domów, przywodząc na 
myśl przesuwne ściany shoji czy ekrany fusuma [10, s. 157]. Drugą ze ścian zewnętrznych budynku tworzą 
kurtyny zwieszone z górnego stropu na wysokość dwóch kondygnacji aż do poziomu balkonu na pierwszym 
piętrze. Falująca powierzchnia tkaniny oddziela taras wzdłuż dwóch narożnych elewacji. Podobnie do ścian 
osłonowych również rozsuwana kurtyna daje możliwość zmiany charakteru budynku. Tkanina zasłony prze-
skalowana na wysokość dwóch kondygnacji i wyginająca się swobodnie na wietrze przesądza o odbiorze 
wizualnym tej architektury. Sigeru Ban zbudował formę Courtain Wall House prostotą idei planu i wysunię-
tych znacznie płaszczyzn stropów, ale o ostatecznym oglądzie tej architektury przesądzały kurtyny – element 
wprowadzony poza skalą i miejscem ich „dotychczasowej konotacji”. (I tu trzeba dodać, że w 2012 r. pier-
wotny charakter architektury Courtain Wall House radykalnie się zmienił – zniknęły kurtyny oddzielające 
taras, parter został częściowo zabudowany, a na narożniku wyrosło drzewo, przesłaniając budynek. Zasłony 
– symbol, od których wziął on swoją nazwę – były już jedynie wspomnieniem).

Przypadek 7 – Katedra Najświętszej Marii Panny, Kenzo Tange, 1964

W 1961 roku Kenzo Tange wygrał konkurs na odbudowę świątyni zburzonej w trakcie II wojny 
światowej. Projekt zrealizowany został we współpracy z Wilhelmem Schlombsem, Maxem Lechnerem 
i inżynierem Yoshikatsu Tsuboim. Katedrę wybudowano w latach 1963–1964. Zespół zlokalizowany jest 
na nieregularnej, pięciobocznej działce. Zagospodarowanie terenu obejmuje kościół (ok. 1500 miejsc sie-
dzących), zakrystię, dom misyjny, budynek informacji, ogród oraz rezydencję arcybiskupa.

Kształt zaprojektowanej pośrodku świątyni wyznaczają jedynie powierzchnie dachu. Formę tworzy 
bowiem osiem hiperboliczno-paraboidalnych powłok. Ustawione wzdłuż krawędzi romboidalnego planu po-
wierzchnie tworzą na wysokości 25 m nad podstawą krzyż świetlika. Wypełnione szkłem rozcięcie oddziela 
poszczególne kształty na poziomie zwieńczenia dachu, a także w pionie – oknami sięgającymi do podstawy. 

Na tle rozczłonkowanej i nieregularnej (utrzymanej jednak w geometrii kąta prostego) zabudowy 
otaczającej kościół powierzchnie tworzące kształt świątyni wydają się gładkie i delikatne. Wrażenie to 
zostało podkreślone także użytym materiałem – sąsiednie budynki są szare, a prostokątne podziały drobne 
i regularne. Na tym tle połyskująca w słońcu srebrzysta powłoka dachu z blachy falistej sprawia wraże-
nie delikatności, jednorodności. Różnorodność materiałów podkreśla także kontrast pomiędzy zewnętrzem 
a wnętrzem. Podczas gdy z zewnątrz kształt budowli jest jasny i gładki, to wnętrze utrzymano w półmroku 
i jest ono szorstkie. Szare, chropowate powierzchnie odsłaniają swą betonową naturę. Istotną rolę w bu-
dowaniu charakteru wnętrza odgrywa także światło – półmrok rozświetla nieznacznie słońce przenikające 
delikatnym blaskiem przez wąskie pionowe przeszklenia i świetlik w dachu.
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Charakter oglądanej z zewnątrz architektury katedry jednoznacznie pozwala zaklasyfikować ten 
projekt do kanonu współczesnej architektury, przywodzi on równocześnie na myśl skojarzenia z obiektami 
olimpijskimi w Tokio. Wnętrze natomiast przywołuje wspomnienia kaplicy w Ronchamp, a nawet odległe 
powidoki europejskich świątyń okresu gotyku.

Przypadek 8 – DesignSight 21_21, Tadao Ando, 2007

Prostota kompozycji, jaką można odnaleźć we wcześniejszych projektach BIGI Atelier (1980–1983) 
czy Collezione Building (1989) jest nieodłącznym elementem twórczości Tadao Ando. Jest to również czy-
telny element idei budynku DesignSight 21_21. Obiekt o powierzchni użytkowej 1732,61 m² w większości 
ukryty został pod ziemią. Składający się z dwóch pawilonów zespół ma jedną kondygnację nadziemną 
i jedną podziemną. Funkcja użytkowa obejmuje przestrzenie ekspozycyjne (muzeum designu) wraz ze 
strefą wejściową oraz kawiarnię.

Projekt, zapoczątkowany w 2003 r. z inicjatywy Isseya Miyakego, został ostatecznie zrealizowany w 
2007 r. Obiekt zlokalizowano na północno-zachodniej granicy Tokyo Midtown. Spoglądając na budynek od 
strony wejścia, analizując plany kondygnacji, a także rysunki elewacji, w pierwszej kolejności wyróżnia się 
podstawowy element kompozycji tego budynku – trójkąt. Plan założenia, kształt rzutu pawilonów, zagłębione 
atrium, a także połacie dachu i przeszklone fragmenty elewacji – wszystkie te elementy to ten sam kształt, 
tyle że o różnych proporcjach. Linie podziałów, osie kompozycyjne zdają się konsekwentnie powielać tę samą 
ideę projektową. Być może właśnie w takiej dyspozycji należy poszukiwać odzwierciedlenia założenia pro-
jektowego, jakie inspirowało w tym wypadku Tadao Ando – idea ta była oparta na koncepcji Isseya Miyakego 
projektowania różnych form ubrań z pojedynczego kawałka materiału [23]. Każdy z dachów bliźniaczych 
pawilonów został zaprojektowany z dwóch trójkątów – jeden jest płaski, drugi opada w dół, łącząc się z grun-
tem w jednym punkcie – wierzchołku kształtu. Trójkątne powierzchnie wzdłuż opadającej krawędzi dachu 
wypełniono szklaną ścianą o równych podziałach wyznaczonych przez słupy ściany osłonowej.

Czytelnej logice kompozycyjnych podziałów odpowiada konsekwencja w stosowaniu materiałów. 
Charakterystyczny dla architektury proponowanej przez Tadao Ando beton również w tym wypadku odle-
wany był na miejscu w gładkościennych szalunkach. Zarówno beton czy szkło, jak i stal to różne odcienie 
szarości, a wszystkie wydają się gładkie i niemalże połyskujące.

Niewielkie muzeum zaprojektowane przez Tadao Ando nie jest jedyną realizacją japońskiego archi-
tekta, jaką można odnaleźć w przestrzeni Tokio. Istotna dla odbioru tego budynku wydaje się konsekwencja 
idei widocznej w geometrii i wykorzystanym materiale.

Przypadek 9 – Asakusa Culture Tourist Information Center, Kengo Kuma, 2012

Stolica Japonii to miasto kontrastów. Najnowsza architektura styka się niemalże z tą historyczną. Przy-
kładem współistnienia starego i nowego może być oddane do użytku w 2012 r. Asakusa Culture Tourist Infor-
mation Center. Zaprojektowana przez Kenga Kumę wraz z zespołem budowla została zrealizowana tuż przed 
bramą Kaminari-mon, prowadzącą do Asakusa jinja (wybudowany w 1649 r. zespół sintoistycznej świątyni).

Na narożnej działce o powierzchni 326 m² postawiono ośmiokondygnacyjny budynek centrum. Program 
funkcjonalny obejmuje centrum informacji turystycznej, biura, galerie, przestrzenie do wykładów oraz kawiar-
nię z tarasem widokowym (w kierunku zespołu nieodległej świątyni), o łącznej powierzchni 2159,52 m².

W pierwszym oglądzie budynek sprawia wrażenie kompozycji z brył (wysokości pojedynczej kon-
dygnacji) ustawionych jedna na drugiej. Każda z nich różni się wielkością romboidalnego planu, co spra-
wia, że kondygnacja nadwieszona powyżej jest cofnięta względem tej zlokalizowanej poniżej lub powyżej. 
Podział został dodatkowo podkreślony przez powierzchnie stropu i podłogi (dolnego i górnego poziomu 
każdej z kondygnacji), które zostały wysunięte poza lico fasady. Niektóre z płaszczyzn stropu zostały na-
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chylone, tworząc linie podziału na elewacji, które nie są poziome. Jak twierdzą autorzy projektu – stropy 
nie tylko dzielą przestrzeń budynku na 8 kondygnacji, ale pozwalają także jednoznacznie wyodrębnić rolę 
każdego z poziomów [24]. Atrium pomiędzy parterem a pierwszym piętrem pozwala zobaczyć te nachylo-
ne płaszczyzny także od wnętrza. Natomiast na piątym piętrze, wykorzystując nachylenie, zaprojektowano 
schodkową podłogę, która służy jako widownia do oglądania przedstawień.

Płaszczyzny elewacji pomiędzy podziałami kolejnych kondygnacji wypełniono szkłem, a z hory-
zontalnym podziałem stropów kontrastują pionowe deski ustawione prostopadle do fasady – podkreślają 
wertykalność całości kompozycji, ograniczają sekwencje widoków z wnętrza, a równocześnie przywołują 
dalekie reminiscencje tradycyjnego budownictwa drewnianego w Japonii.

Przypadek 10 – Budynek biurowy centrali Fuji TV, Kenzo Tange, 1996

Jednym z charakterystycznych dla krajobrazu Tokio budynków jest siedziba prywatnej telewizji 
Fuji TV. Budynek zrealizowano w latach 1993–1996 według projektu Kenza Tangego w ramach trwają-
cego nadal zagospodarowywania Zatoki Tokijskiej (na sztucznej wyspie Odaiba). W pierwszym oglądzie 
wydaje się, że jest to „superstruktura” o długości 210 m i wysokości 120 m. W rzeczywistości są to dwie 
wieże o 25 kondygnacjach nadziemnych, ustawione na wspólnej podstawie. Jedna wyrasta bezpośrednio 
z podłoża, drugą ustawiono na słupach. Jedna stanowi część biurową, w drugiej zlokalizowano studia. Oba 
budynki połączone są systemem korytarzy-mostów, które wraz ze słupami stanowią charakterystyczny 
element tej architektury. Całość kompozycji dopełnia 32-metrowej średnicy kula zawieszona na jednym 
z mostów, w której zaplanowano restaurację i platformę obserwacyjną.

Umieszczone na trzech poziomach mosty oraz odpowiadające im w pionie słupy tworzą wrażenie 
geometrycznie rygorystycznej struktury pionów i poziomów, raz jako elementów niezależnych (słup, ko-
rytarz), raz jako horyzontalny lub wertykalny pas na elewacji każdej z wież. Taka dyspozycja zdaje się 
podkreślać geometryczny charakter kompozycji, przesądzając o odbiorze architektury budynku. 

W myśl nadrzędnej zasady kompozycyjnej, jaką wydaje się geometria kąta prostego, wpisują się 
także podziały elewacji. Moduły ścian osłonowych metalowej okładziny powielają zasadę kompozycji, 
wprowadzając kolejne pionowe i poziome linie w rysunku elewacji.

Prostopadłościenne kształty obu wież, regularność pasów poziomych mostów, jak i pionowych słu-
pów, rozmieszczenie okien, a także podziały szła i okładziny zdają się powielać – równocześnie ją pod-
kreślając – zasadę geometrycznej gry z kształtem budynku, przywołując wspomnienie hasła, które niegdyś 
towarzyszyło krakowskiemu Biennale Architektury: „Mniej ideologii – więcej geometrii” [11, s. 16–23].

2. Podsumowanie 

Przedstawione w artykule obrazy miasta i wybranych budynków to jedynie zarys opisujący archi-
tekturę będącego w nieustającym ruchu Tokio. W tyglu tokijskiej metropolii, pulsującej nieprzerwanym 
cyklem burzonych i wznoszonych budowli, odnaleźć można realizacje Le Corbusiera, Petera Eisenmana, 
Normana Fostera, zespołu Herzog & de Meuron, MVRDV czy Stevena Holla.

Wybrane i zaprezentowane w niniejszym artykule realizacje to przykłady architektury powstałe 
w atach1964–2012, zaprojektowane zarówno przez architektów japońskich, jak i europejskich czy ame-
rykańskich. Przedstawiono budowle o różnej skali i funkcji, zlokalizowane w krajobrazie jednego miasta, 
ale w miejscach o zróżnicowanym charakterze i różnorodnym kontekście przestrzennym. Prezentowane 
10 przypadków architektury udowadnia równocześnie możliwość współistnienia w obecnej rzeczywistości 
odmiennych idei projektowych. W przestrzeni opisywanego miasta z całą mocą ujawnia się obraz współ-
czesności – różnorodność i odpowiadająca jej możliwość współistnienia form zaprojektowanych w od-
mienny sposób, w oparciu o różne idee, preteksty, założenia.
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Ill. 1a) Watari-Um Museum, designed by Mario Botta, 1990 (photo by author, 2012); b) Mikimoto Ginza 2, designed by 
Toyo Ito & Tasei Design, 2005 (photo by author, 2012); c) Nakagin Capsule Tower, designed by Kisho Kurokawa, 1972 
(photo by author, 2012); d) Prada Boutique Aoyama, designed by Herzog & de Meuron, 2003 (photo by author, 2012)

Il. 1a) Watari-Um Museum, proj. Mario Botta, 1990 (fotografia autora, 2012); b) Mikimoto Ginza 2, proj. Toyo Ito 
& Tasei Design, 2005 (fotografia autora, 2012); c) Nakagin Capsule Tower, proj. Kisho Kurokawa, 1972 (fotografia 
autora, 2012); d) Prada Boutique Aoyama, proj. Herzog & de Meuron, 2003 (fotografia autora, 2012)
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Ill. 2a) Maison Hermès, designed by Renzo Piano, 1998–2001 (photo by M. Twardowski, 2011); b) Asakusa Culture 
Tourist Information Center, Kengo Kuma, 2012 (photo by author, 2012)

Il. 2a) Maison Hermès, proj. Renzo Piano, 1998–2001 (fot. M. Twardowski, 2011); b) Asakusa Culture Tourist 
Information Center, proj. Kengo Kuma, 2012 (fotografia autora, 2012)
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Ill. 3a) Courtain Wall House, Shigeru Ban, 1994–1995 (photo by author, 2012); b) DesignSight 21_21, Tadao Ando, 
2007 (photo by author, 2012)

Il. 3a) Courtain Wall House, proj. Shigeru Ban, 1994-95 (fotografia autora, 2012); b) DesignSight 21_21, proj. Tadao 
Ando, 2007 (fotografia autora, 2012)
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Ill. 4a) St. Mary’s Cathedral, Kenzo Tange, 1964 (photo by author, 2012); b)  Fuji TV Office Building, Kenzo Tange, 
1996 (photo by author, 2012)

Il. 4a) St. Mary’s Cathedral, proj. Kenzo Tange, 1964 (fotografia autora, 2012); b) Budynek biurowy Fuji TV, proj. 
Kenzo Tange, 1996 (fotografia autora, 2012)
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A thing of beauty is a joy forever 
Its loveliness increases; it will never

Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep 

Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing. 

John Keats, Endymion, 1818 2

1. Introduction: Romantic beauty 

The famed (and very true) first line of the motto is known perfectly to all readers of English literature. 
It requires, however, some initial explanation to the Polish readers of this essay. It was penned by one of 
Great Britain’s most famous poets. John Keats (31 October 1795 in Moorgate, London – 23 February 1821 
in Rome), who chose the line to open his poem Endymion (First published in “The Quarterly Review”, 
April 1818 pp. 204-208; John Gibson Lockhart, Blackwood’s Edinburgh Magazine, August 1818), was 
a contemporary of such seasoned Romantics as Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. His short and 
difficult life, tragic love to a maiden named Fanny Brawn, and above all his lofty poetry devoted largely to 
the quest of beauty, render him a perfect Romantic. What may be interesting to us Poles (including, I guess, 
the Publisher of this essay, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology), Keats also wrote 
a lovely poem, originally titled To Kosciusko, in the year 1816 (Cf. Kościuszko, przeł. Julian Ejsmond, [in:] 
http://wiersze.wikia.com/wiki/Ko%C5%9Bciuszko_(Keats) [retrieved 3 X 2014]; English edition [in:] The 
Poetical Works of John Keats, reprinted from the original editions, with notes by Francis T. Palgrave; 
London: Macmillan, 1884). 

‘A thing of beauty’ as meant by Keats himself is very ethereal, not earthly or material at all. Keats 
based his poem, written as a iambic pentameter i.e. a classic heroic couplet, on a Greek myth of a shepherd 
enamoured of divine beauty. The beauty is represented by the sister of Apollo and goddess of the Moon 
(though the Romantic poet changed her name: instead of Selene he called her Cynthia or Diana). Keith 
D. White, author of very interesting analyses of Keats’ works, writes: ‘Like so many of Keats’s poems, 
Endymion is a struggle to explain the nature of beauty; “A thing of beauty is a joy forever” the poem 
begins. Presumably, in order for it to last forever, a thing of beauty” must not suffer imperfections of 
sublunary realms. For this reason Keats chose goddess to represent beauty. Cynthia, goddess of the Moon, 
and sometimes called Phoebe, sister of Phoebus (Apollo), is but one of Keats’ many depictions of beauty in 
incandescent imagery. Recall that Keats has long had this fascination (“I did wed myself / to things of light 
from Infancy...” (Endymion, IV: 958-959)’[13, p. 20]. 

2. Pars pro toto: design as beauty

As it was already mentioned, the opening line of Endymion. A Poetic Romance (as the full title has 
it), became very popular and it is widely used today. Very interestingly, and probably very aptly, given our 
Zeitgeist, it is mostly applied in the context of well-designed material goods. They are usually luxurious 
objects, such as e.g. yachts, Swiss watches or jewellery. One may find numerous examples of such a use of 
the quote, especially in advertising [19–20]. This is the case, even though the above analysis, as well as the 
reading of Keats’ poems, clearly show that for Keats beauty was a metaphysical concept. One may also call 

2 First published in The Quarterly Review, April 1818, pp. 204–208; John Gibson Lockhart, Blackwood’s Edinburgh 
Magazine, August 1818.
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it a theological one – even though deities were ancient Greek gods, not the Christian God, venerated by the 
Church of England, still very powerful in Keats’ time. Needless to say, the issue of the concepts of beauty, 
including metaphysical and theological ones, was most interestingly and extensively discussed in Polish 
literature on aesthetics by Władysław Tatarkiewicz in his great summa, Dzieje sześciu pojęć (History of six 
terms) [12, p. 150 passim). 

3. Danish design 

Speaking of ‘things of beauty’ one cannot help indeed but immediately associate them with the 
best examples of design. There are many very successful designers, many famed brands, one speaks of 
certain great national schools of design. Suffice it to mention but a few grand names in each category: the 
Eameses and Philippe Starck; Vitra and Kartell; Italian and Danish design. However, given her recent study 
travel to Copenhagen, within the framework of the EU programme for scholars (The European Operational 
Programme ‘Human Capital’ finances, among others, also study travels of scholars), the authoress of this 
essay shall further describe the Danish example. Even though the Danish design is well known, it is worth 
to recall the main designers and their works which became true milestones of the 20th century design in 
general.
1. What is particularly interesting in the light of our argument here, the origins of the duly famed Danish 

design were strictly linked to religion – to Christianity, i.e. to sacral architecture. One may say that it all 
begun with the famed Grundtvigs Kirke, a grand, Expressionist memorial to one of the nation’s most 
merited men - pastor, philosopher, poet, author of hymns, educator, Nikolai Frederik Severin Grund-
tvig. The authoress of this essay also wrote presumably the first more extensive account of the amazing 
church-cum-workers’ housing estate, built in the years 1920-1940, published in Poland [11]. 

2. One cannot help to quote the beautiful official description of the edifice (by Viggo Peddersen):
‘It can be seen in many ways that Grundtvig was the inspiration for the church. The simple bricks 

are humble, everyday building materials, but when they are built to form such dizzying heights they unite 
the heavenly and the worldly just as in Grundtvig’s hymns. The light from the high windows fills the room 
and plays on the lightly coloured walls, giving the inside of the church an atmosphere as a sacred space. The 
darkness of the vaults tells you that God cannot be described in words’[9]. 

Architect Kaare Klint (1888–1954), son of the design principal of Grundtvigs Kirke, architect Peder 
Vilhelm Jensen-Klint, completed the grand memorial church after his father’s death in the year 1930 and 
designed many of its interior elements. In keeping with the overwhelmingly Expressionist character of 
the architecture, based on Gothic structure stripped of all decoration, details designed by K. Klint are 
notably Minimalist. Brass chandeliers, composed of four rings (like linear cross-sections of a tall cylinder) 
with exposed light bulbs, became famous; there is also a similarly sober, Minimalist pulpit. Moreover, 
Klint designed simple yet very comfortable wooden chair type; there are over a 1000 of such chairs in the 
Grundtvigs Kirke. All publications on the subject duly admit that Kaare Klint is rightly considered one of 
the fathers of the famed Danish design [3].

Of course, the next great man of Danish design was Arne Jacobsen (1902–1971). His accomplishments 
as an architect and especially as a designer are famous; he is truly universally admired. The monumental, 
totally Late Modern SAS Hotel in central Copenhagen (today SAS Radisson Blue, built in 1964), designed 
by Jacobsen, is filled with his own designs. From the building as such, through its famed suspended steel 
winding staircase, to Ant chairs in all varieties (also as high red bar stools) and Swan and Egg armchairs, 
Jacobsen’s hotel is a veritable Gesamtkunstwerk. As a true, dedicated Modern architect, Jacobsen designed 
really ‘everything, from a teaspoon to a city’(The quote is ascribed to an American architect and the most 
influential architectural critic of the mid-20th century, Lewis Mumford). Moreover, the forms of his designs 



194

are not only radical – they are also very witty. ‘Joy forever’ seems to be a very apt description here. Of 
course, Jacobsen was also the author of the radically minimalist Cylinda line – coffee set of stainless steel 
– which, in the year 1967, brought great fame (even though it was originally not appreciated at all) to its 
producer, the Stelton company. Further, one must mention of course Verner Panton (1926–1998), whose 
popularity today even outshines that of Jacobsen (for whom Panton himself worked as a young architect) 
[7, 15]. Educated as an artist in Odense, Panton also studied architecture at the Royal Danish Academy 
of Art in the early 1950s. He is the author of over 140 seminal designs. His influence on the ‘world of 
design’, as Stelton catalogues aptly names it [6], is gigantic: he was one of those who established the very 
distinct aesthetics of the mid-Sixties to mid-Seventies. The iconic, wire Cone chair , designed by Panton in 
1959, is still very much in the Late Modern vein. Then came a breakthrough: Panton became interested in 
fluid shapes, bright, candy-like colours, and in plastic. Having left his native Denmark to work with Vitra 
company in Switzerland, Verner Panton designed and refined the best known (and most widely produced) 
chair in the world: the iconic, cantilevered, legless, stacked chair of plastic known by his name – Panton. 
Imitated and produced in millions of copies, it became one of the biggest design classics and is known even 
to all those who are not interested in design – they simply see it as an omnipresent object. The Panton chair 
has truly immortalised its maker.

This very short presentation of great names in Danish design will finish with Erik Magnussen (b. 
1940). He is also the author of many classic pieces, especially of another Stelton hit – vacuum jug with 
a bird-like little ‘beak’ and an automatic opening and closing . Designed in 1977, it is now called EM77, and 
‘has been dressed in a wealth of colours’ [6, p. 28]. Like Panton chair, it is so widely used and copied, that 
it seems to be a part of the natural environment. Magnussen spoke very interestingly on the nature of his 
hit project and of the Danish design: ‘What makes Nordic design unique? Nordic design takes its starting 
point in the craftsmanship. In comparison, Italian design for instance is often more ‘thought’ whereas 
Nordic design is made in the workshop. This ensures that Nordic design is very often both functional and 
practical’ [6]. 

Moreover, the designer concedes to be inspired by his surroundings in general, so that the design 
may be seen as an organic part of the world. Of course, excellent Scandinavian design and architecture are 
derived from the context, nature, and climate. 

4. Values, ideals and ethics of Danish design

It is truly interesting that the world-renowned Danish design companies and manufacturers appear 
to be very conscientious in their activities. The values they share are lofty, ethical and very environmentally 
conscious at the same time. Suffice to read but a few excerpts from company policies.

For instance, Eva Solo, one of the top brands, ‘creates exclusive, Danish-designed furnishing 
accessories and kitchenware characterised by aesthetic appeal, functionality and high quality. Tools which 
are a pleasure to look at, use and own . The history of the company dates as far back as 1913 (...) Today, 
the products are divided into several collections which are marketed worldwide. But the essence is still the 
same: aesthetics, functionality and quality. Eva Solo imparts exclusive Danish design to everyday objects 
in the home’ [16].

Stelton has a vision and a mission: ‘Vision: Stelton wants to be the most innovative, trend setting 
design brand house based on the Scandinavian design philosophy. A brand the best designers in the world 
wish to work for. Mission: Stelton has the mission to be the first choice of consumers, who actively seek 
good design to enrich their lifestyle’ [17].

Bang & Olufsen has even more – ideals referring to the purely otherworldly, magical experiences: 
‘Our Ideal : At Bang & Olufsen we act from our Ideal. Our Ideal expresses our reason for being and is the 



195

guiding principle for our actions: “Bang & Olufsen exists to move you with enduring magical experiences”. 
Our values: Our Ideal is based on the values inherent in Bang & Olufsen. It is through living the values 
that we fulfill the promise of our Ideal. Passion: We bring passion to everything we do. Our passion is what 
creates the magic our customers experience whenever they interact with Bang & Olufsen’ [14].

The company is also very benevolent towards its employees: ‘Working environment at Bang & 
Olufsen:Bang & Olufsen places great emphasis on the occupational health and safety of our employees. Our 
aim is to create a safe and healthy working environment – both physical and psychological – for our employees. 
Bang & Olufsen strive to adapt workplaces to suit the employees, not the other way round. For this reason, 
occupational health and safety aspects are taken into consideration as early as in the design and development 
phase, because the choices of for instance materials, joining methods and surface treatment options made by 
product developers often have a major impact on occupational health and safety in the production phase’ [14].

Moreover at Bang & Olufsen, apart from doing good to the neighbours, one speaks of actual creation: 
‘Heritage: The existence of Bang & Olufsen is and has always been based on the initiatives of incredibly 
innovative people. People with persistence. People with high ambitions. People who believe that creating 
is living’ [14]. 

5. Religion without God

At that point it is necessary to introduce Ronald Dworkin (1931-2013), a British-American philosopher 
of law and politics. His last book, published posthumously, proposes that the experience of ‘holiness’ or 
‘sanctity’ is the prerequisite of faith in God. Dworkin’s proposal is of course provocative as contradictio in 
adiecto and even as contradictio in se. ‘In this respect both an atheist and a theist may be religious. A religious 
atheist is marked by a religious attitude which does not have to imply the faith in a defined or even personal 
God. Dworkin follows Kant (‘the starry sky above me and the moral law within me’) and searches for the 
meaning of life in himself and for the lofty beauty in the Universe. In his opinion, those who approve of the 
existence of both of them (i.e. of meaning and of beauty), have a religious attitude’ [1]. 

Dworkin writes in the first chapter of his dissertation: 
‘The familiar stark divide between people of religion and without religion is too crude. Many 

millions of people who count themselves atheists have convictions and experiences very like and just as 
profound as those that believers count as religious. They say that though they do not believe in a “personal” 
god, they nevertheless believe in a “force” in the universe “greater than we are.” They feel an inescapable 
responsibility to live their lives well, with due respect for the lives of others; (...) They find the Grand 
Canyon not just arresting but breathtakingly and eerily wonderful. They are not simply interested in the 
latest discoveries about the vast universe but enthralled by them’ [2].

It is indeed interesting that aesthetic experiences (‘eerily wonderful’) sensu stricto and those 
accompanying admiration of physical structure (’enthralled by universe’ ) are associated with religion 
here. Needless to say, they remind of the elementary category of art introduced by the genial Polish artist, 
playwright, and visionary philosopher Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz) – ‘metaphysical Angst’ 
[niepokój metaficzyczny]. 

6. Design as a Religion?

One is very far from saying that the aforementioned, greatly talented and influential Danish designers 
ascribed to themselves any supernatural or demiurgic powers. None of them was known to see himself in 
the vein of William Blake’s famed image of ‘God as an Architect’. However, the proud and often applied 
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name ‘father of Danish design’ sounds quite biblical. Moreover, values of design are considered universal, 
as it was demonstrated before.

Looking at the great role of Danish design as a national brand, not only for the economy, but also 
as a source of identification, and the overtly aesthetic character of Danish capital, where perfect design, 
beauty of details, spatial harmony, sound environmental solutions, carefully laid out urban verdure are 
visible everywhere, one must reflect on their meaning Copenhagen is full of perfect design, which truly is 
a joy to look at. Everything from pavements and curbs through shop windows, facades, textures, plants, 
interiors, all appliances, to clothes, is excellently organised and overtly aesthetic. Apparently good design 
and environmental responsibility have completely dominated the lives of Danes. At the same time, even 
though Lutheranism is still a state religion (Queen Margrethe II who is very popular in her kingdom is also 
the Head of the Danish Lutheran Church), Denmark is a very secular country. The grand churches of its 
capital, including Grundtvig’s Church, are completely empty, or firmly closed, even during Christmas and 
New Year’s time. The authoress is of course very far from any criticism of the Danish Lutheran church, she 
is stating the obvious fact of secularisation of Denmark. Thus – has Christian religion been replaced by the 
faith in design, providing perhaps nearly lux perpetua, and surely ‘a joy forever’, in the words of Keats? 
Design is not only beautiful; it is immortal, as it seems, for Stelton’s advert has it : ‘Cylinda line stays: 
untouched by time’[6, p. 9]. 

7. Preliminary conclusions

In the light of the above arguments and quotes, selected from a much wider variety, it becomes 
evident that design in Denmark is widely perceived as full of lofty values, not ‘only’ aesthetic but purely 
ethical as well. Even though there is a dose of Nordic understatement, the tone of own descriptions of the 
best design companies is also quite philosophical. As it was shown, one speaks of ‘Mission’, ‘Vision’, and 
‘Ideal’ (which actually sounds exactly like the Absolute, esp. that is written with capital letter!) , ‘reason 
for being’, ‘values’, ‘essence’, terms which were historically most often used in the religious and highly 
spiritual context, i.e. strictly metaphysical one. 

The above remarks are but an initial analysis of the subject which one finds as controversial as 
it is intriguing. Repeating the aforementioned question in another words, in the vein of Dworkin’s 
admittedly provocative proposal – has Design already become a ‘Religion without God’? Even though such 
considerations verge on philosophy (and a controversial one too) and are not limited only to architecture or 
design, it is widely known that Vitruvius himself recommended the knowledge of philosophy. This does not 
mean that architects must support all philosophical views. However, the secularisation of Nordic countries 
as well as the great role of design in their life are commonly known. Thus the thesis of Dworkin in relation 
to Danish design whose producers ascribe it universal values seems to be worth considering... 
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A thing of beauty is a joy forever
Its loveliness increases; it will never

Pass into nothingness; but still will keep
A bower quiet for us, and a sleep 

Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.

John Keats, Endymion, 18183

1. Wstęp: romantyczne piękno 

Słynny (i bardzo prawdziwy) pierwszy wers powyższego motta jest doskonale znany wszystkim 
czytelnikom literatury angielskiej. Wymaga jednak pewnego wyjaśnienia dla polskiego czytelnika tego 
eseju. Spisał go jeden z najsłynniejszych poetów Wielkiej Brytanii. John Keats (ur. 31 października 1795 r. 
w Moorgate w Londynie – zm. 23 lutego 1821 r. w Rzymie), który rozpoczął tym wersem romans poetycki 
Endymion. A Poetic Romance (1 wyd. w „The Quarterly Review”, April 1818, s. 204–208; John Gibson 
Lockhart, Blackwood’s Edinburgh Magazine, August 1818), był współczesnym tak znanych romantyków 
jak Lord Byron i Percy Bysshe Shelley. Krótkie i trudne życie Keatsa, jego tragiczna miłość do panny 
Fanny Brawne, a nade wszystko – wzniosła poezja poświęcona głównie poszukiwaniu ideału piękna, czy-
nią go doskonałym romantykiem. Co ciekawe dla nas, Polaków (a być może także dla Wydawcy tego 
tomu, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki), Keats jest też autorem poematu zatytułowanego 
w oryginale To Kosciusko z roku 1816, w którym opiewa go jako rycerza wolności (1 wyd. w The Poetical 
Works of John Keats, Macmillan, London 1884).

„A thing of beauty”, czyli w dosłownym przekładzie „rzecz, co [jest] piękna”, w ujęciu samego 
Keatsa jest rzeczą eteryczną, a nie ziemską czy materialną. Keats oparł swój poemat, napisany jako 
pentametr jambiczny (to klasyczne metrum angielskiej poezji romantycznej), na greckim micie pasterza 
rozkochanego w boskiej piękności. Piękność reprezentuje tu siostra Apollona, bogini Księżyca – choć 
Keats zmienił jej antyczne imię z Selene na Cynthię i Dianę. Keith D. White, autor bardzo ciekawej 
analizy dzieł Keatsa, pisze: „Jak wiele innych poematów Keatsa, Endymion to próba wyjaśnienia natury 
piękna. «A thing of beauty is a joy forever», tak zaczyna się poemat. Jak można przypuszczać, «to, co 
jest piękne», by mogło «radować na wieki», nie może cierpieć niedoskonałości rodem tylko z ziemskiej 
domeny, [świata] pod Księżycem. Z tego względu Keats na reprezentantkę piękna wybrał boginię. Cyn-
thia, bogini Księżyca, czasem zwana Febe (Phoebe), siostra Febusa (Phoebusa, czyli Apolla), jest jedną 
z wielu postaci obrazujących piękno u Keatsa – wśród obrazów żaru. Przypomnijmy, że Keats od dawna 
był zafascynowany [światłem] («I did wed myself/to things of light from Infancy…» (Endymion, IV: 
958–959)” [13, s. 20].

2. Pars pro toto: design jako piękno

Jak już wspomniano, pierwszy wers Endymiona stał się bardzo popularny i jest do dziś często cyto-
wany. Co ciekawe i zapewne typowe dla naszych czasów, jest zwykle stosowany w kontekście dobrze zapro-
jektowanych dóbr materialnych. Chodzi z reguły o luksusowe przedmioty użytkowe, takie jak jachty, szwaj-
carskie zegarki czy biżuteria, a cytat z Keatsa można znaleźć w ich reklamach [19–21]. Dzieje się tak, choć 
3  „To, co jest piękne, na wieki raduje, / Ten czar się wzmaga, nigdy nie zstępuje / W nicość, schronienia otwiera nam 

bramy, / Gdzie słodko śnimy, zdrowo oddychamy” – przeł. Zygmunt Kubiak, [w:] Twarde dno snu. Tradycja roman-
tyczna w poezji języka angielskiego, Noir sur Blanc, Warszawa 1993 i 2002.
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powyższa analiza, jak i oczywiście lektura dzieł poety wskazują jasno, że dla Keatsa piękno było konceptem 
metafizycznym. Można je nazwać także konceptem teologicznym, mimo że istotami boskimi były tu staro-
żytne bóstwa greckie, a nie Bóg chrześcijański (dodajmy, że Kościół anglikański był wciąż potężny w cza-
sach poety). Jak wiadomo, w literaturze polskiej poświęconej estetyce kwestię koncepcji piękna fascynująco 
i wyczerpująco opisał Władysław Tatarkiewicz w swoich słynnych Dziejach sześciu pojęć [12, s. 150 passim]. 

3. Duński design 

Gdy mówimy o „things of beauty”, czyli o „rzeczach, co są piękne”, faktycznie od razu kojarzy się 
je z najlepszymi przykładami wzornictwa. Istnieje wielu uznanych projektantów, wiele słynnych marek, 
mówi się o pewnych narodowych czy regionalnych szkołach designu. Wspomnijmy tylko kilka najwięk-
szych nazwisk i nazw z każdej kategorii: Ray i Charles Eames, Philippe Starck, Vitra i Kartell, skandy-
nawski i włoski design. Ze względu na swą niedawną podróż do Kopenhagi (w ramach programu UE dla 
szkół wyższych – The European Operational Programme “Human Capital” finances, among others, also 
study travels of scholars), skupiam się tutaj na syntetycznym opisie przypadku Danii. Choć duński design 
jest dobrze znany, przynajmniej architektom, warto przypomnieć głównych projektantów i ich największe 
dzieła, które stały się prawdziwymi kamieniami milowymi designu światowego w XX w. 

Co ciekawe, początki duńskiego designu były ściśle związane z chrześcijaństwem i architekturą sa-
kralną. Można stwierdzić, że wszystko zaczęło się wraz z Grundtvigs Kirke, słynnym ekspresjonistycznym 
kościołem, monumentem dla jednego z największych synów (a wręcz ojców) narodu. Mowa tu o XIX-
-wiecznym pastorze, filozofie, poecie, autorze hymnów, wychowawcy i założycielu szkół, jakim był Ni-
kolai Frederik Severin Grundtvig. Autorka tego artykułu napisała, zapewne pierwszy w języku polskim, 
obszerniejszy opis kościoła i towarzyszącego mu osiedla mieszkaniowego dla robotników [11].

Zacytujmy tu fragment z pięknego, oficjalnego opisu kościoła, wzniesionego w latach 1920–1940 
(opis autorstwa Vigga Peddersena): „Widać na wiele sposobów, że Grundtvig był inspiracją dla tego ko-
ścioła. Zwykłe cegły to proste i codzienne materiały, lecz użyte we wzniosłej budowli, formując jej zawrot-
ne wysokości, łączą to, co niebiańskie i to, co światowe, jak w hymnach Grundtviga. Światło z wysokich 
okien wypełnia przestrzenie i gra na jasnych ścianach, nadając wnętrzu kościoła atmosferę przestrzeni 
sakralnej. Ciemność panująca u sklepień mówi nam, że Boga nie można opisać w słowach” [9].

Architekt Kaare Klint (1888–1954), syn głównego architekta Grundtvigs Kirke Pedera Vilhelma 
Jensen-Klinta (1853–1930), ukończył realizację kościoła i zaprojektował elementy jego wnętrza. W nawią-
zaniu do ekspresjonistycznej architektury, opartej na gotyckiej strukturze pozbawionej wszelkiej dekoracji, 
detale i umeblowanie autorstwa K. Klinta są zdecydowanie minimalistyczne. Brązowe kandelabry, złożone 
z czterech pierścieni łączonych w pionie (jak przekroje poprzeczne smukłego cylindra) z eksponowanymi 
żarówkami, z czasem stały się słynne. Klint zaprojektował też minimalistyczną ambonę i proste, acz bar-
dzo wygodne drewniane krzesła w naturalnym odcieniu drewna. W Grundtvigs Kirke jest ich ponad 1000. 
Wszystkie publikacje tak na temat kościoła, jak i wzornictwa w Danii w ogóle, przyznają z naciskiem, że 
Kaare Klint jest slusznie uważany za jednego z ojców duńskiego designu [3].

 Następnym wielkim projektantem w Danii był oczywiście Arne Jacobsen (1902–1971). Jego osią-
gnięcia jako architekta, a zwłaszcza jako designera są powszechnie podziwiane. Monumentalny, późnomo-
dernistyczny hotel SAS w centrum Kopenhagi (zrealizowany w 1964 r., dziś SAS Radisson Blue) został 
w całości zaprojektowany przez Jacobsena, łącznie z umeblowaniem. Od architektury jako takiej, przez słyn-
ną, podwieszaną stalową spiralną klatkę schodową, do krzeseł typu Ant (Mrówka) we wszystkich odmianach 
(nawet jako czerwone, wysokie stołki barowe!) i foteli typu Swan (Łabędź) i Egg (Jajko), hotel Jacobsena to 
prawdziwy Gesamtkunstwerk. Jako rzetelny, zaangażowany modernista, Jacobsen zaprojektował naprawdę 
„wszystko, od łyżeczki do miasta” (sformułowanie przypisywane najbardziej wpływowemu amerykańskiemu 
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krytykowi architektury połowy XX w. – Lewisowi Mumfordowi). Co więcej, formy jego projektów są nie 
tylko radykalne – są także bardzo dowcipne i inteligentne. „Joy forever” wydaje się tu idealnym opisem uczuć 
ich szczęśliwego posiadacza, użytkownika czy nawet obserwatora. Oczywiście Jacobsen był także autorem 
radykalnie minimalistycznego projektu Cylinda line – serwisu stołowego ze stali nierdzewnej, który przyniósł 
rozgłos w 1967 r. produkującej go firmie Stelton (choć początkowo nikt nie chciał go nabywać).

W tym miejscu musimy też oczywiście wymienić wielkiego Vernera Pantona (1926–1998), którego 
popularność dziś przerasta nawet samego Jacobsena (dla którego zresztą Panton pracował jako młody ar-
chitekt) [7, 15]. Odebrawszy wykształcenie artystyczne w Odense, Panton studiował również architekturę 
w świetnej Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuki we wczesnych latach 50. XX w. Jest autorem ponad 
140, w większości zastosowanych, projektów. Jego wpływ na świat designu, jak trafnie ujmuje to katalog 
firmy Stelton, jest gigantyczny („Enter a world of design…” to motto katalogu) [6]. Verner Panton był 
jednym z tych, którzy ustanowili rozpoznawalną natychmiast estetykę, obowiązującą od połowy lat 60. 
do połowy lat 70. XX w. Słynne druciane krzesło Cone (Stożek), zaprojektowane w roku 1959, pozosta-
wało jeszcze w estetyce późnomodernistycznej. Potem nastąpił jednak przełom: Panton zainteresował się 
płynnymi kształtami, żywymi, wręcz cukierkowymi barwami, i plastikiem. W 1960 roku zaprojektował, 
i opuściwszy Danię, by pracować z firmą Vitra w Szwajcarii, doprowadził do technologicznej perfekcji 
najbardziej chyba znane (i od 1967 r. szeroko produkowane) krzesło w świecie. To genialne w swej pro-
stocie, nadwieszane, ekspresyjne w formie, wyłącznie plastikowe krzesło bez żadnych metalowych czy 
drewnianych nóg (możliwe do układania w stosy) – Panton. Imitowane (w dawnym obozie socjalistycznym 
kopiowane bez żenady, choć z gorszego materiału i siermiężnie) i produkowane masowo, stało się prawdzi-
wym, wszechobecnym klasykiem. Unieśmiertelniło wręcz swego twórcę. 

Ta skrótowa prezentacja wielkich nazwisk w duńskim designie zakończy się na Eriku Magnussenie 
(ur. w 1940 r.). Także on jest autorem wielu klasycznych projektów, a szczególnie kolejnego hitu Stelto-
na – hermetycznego dzbanka/termosu na napoje, z charakterystycznym, jak gdyby ptasim „dzióbkiem” 
i automatycznym zamykaniem. Zaprojektowany w 1977 r. dzbanek, zwany teraz EM77, produkowany jest 
„w całym bogactwie kolorów” [6, s. 28]. Podobnie jak krzesło Panton, jest tak popularny (przynajmniej 
w Danii i krajach nordyckich czy w Niemczech), że wydaje się częścią naturalnego otoczenia od zawsze. 
Magnussen mówi też bardzo ciekawie o naturze skandynawskiego designu: „Co sprawia, że design nor-
dycki jest tak unikalny? Nordycki design ma swój punkt wyjścia w rzemiośle. Dla porównania na przykład 
włoski design jest bardziej «wymyślony», podczas gdy design skandynawski jest zrobiony w warsztacie. 
To gwarantuje, że nordycki design jest bardzo często zarazem funkcjonalny i praktyczny” [6].

Co więcej, projektant przyznaje, że inspiruje się generalnie całym swoim otoczeniem („z wyjątkiem 
literatury, bo jestem dyslektykiem”), a zatem design może być traktowany jako organiczna, naturalna część 
świata. To podejście do designu, czy szerzej – projektowania, wywiedzione z kontekstu, z natury, z warun-
ków życia, jest typowe dla całej architektury Skandynawii – nie jedynie dla wzornictwa przemysłowego. 

4. Wartości, ideały i etyka duńskiego designu

Jest rzeczą bardzo ciekawą, że renomowane, słynne w świecie firmy produkujące przedmioty za-
projektowane w Danii wydają się przy tym bardzo rozważne, sumienne i wysoce etyczne w swym dzia-
łaniu. Wartości estetyczne, jakie podzielają, są wzniosłe, a zarazem firmy te są bardzo świadome swego 
oddziaływania na środowisko. Na potwierdzenie tej tezy wystarczy przywołać kilka wyimków z tekstów 
dotyczących polityki firm, zamieszczonych na ich oficjalnych stronach internetowych.

Na przykład Eva Solo, jedna z najsłynniejszych firm produkujących wyposażenie i przedmioty użyt-
ku domowego, „tworzy ekskluzywne, zaprojektowane w Danii akcesoria wyposażenia wnętrz i przedmioty 
kuchenne, które charakteryzują się oddziaływaniem estetycznym, funkcjonalnością i wysoką jakością (…). 
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Historia firmy sięga aż do roku 1913 (…). Ale istota pozostaje ta sama: estetyka, funkcjonalność i jakość. 
Eva Solo nadaje ekskluzywny duński design codziennym, domowym przedmiotom” [16]. Firma Stelton 
ma wizję i misję: „Wizja: Stelton pragnie być najbardziej innowacyjną, wiodącą, wyznaczającą trendy we 
wzornictwie marką, opartą o skandynawską filozofię designu (…). Misja: Stelton ma misję, by stać się 
pierwszym wyborem dla swych konsumentów, pragnących wzbogacić swój styl życia przez dobry design” 
[17]. Jednak to Bang & Olufsen, najlepsza światowa forma produkująca systemy audio i video, jest czysto 
filozoficzna, a nawet religijna w opisie samej siebie. Ma ideały odnoszące się do doznań duchowych, czy 
wręcz magicznych: „Nasz Ideał: w Bang & Olufsen działamy poprzez Ideał. Nasz Ideał wyraża nasz sens 
istnienia i jest wiodącym pryncypium naszych działań: «Bang & Olufsen istnieje, by poruszać Was magicz-
nymi doświadczeniami». Nasze wartości: nasz Ideał oparty jest na wartościach immanentnych dla firmy 
Bang & Olufsen. Realizując wartości w życiu, spełniamy obietnice naszego Ideału. Pasja: Nasza pasja 
tworzy magię, której doświadczają klienci w każdym kontakcie z Bang & Olufsen” [14]. Firma bardzo dba 
też o zdrowie i samopoczucie swoich pracowników: „Środowisko pracy w Bang & Olufsen kładzie wielki 
nacisk na zdrowie w procesie produkcji i na bezpieczeństwo naszych pracowników. Naszym celem jest 
stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy – tak fizycznego, jak i psychologicznego – dla naszych 
pracowników. Bang & Olufsen dąży do dostosowania miejsc pracy do pracowników, a nie odwrotnie. Z tego 
powodu aspekty zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy są brane pod uwagę już w fazie projektowania 
i opracowania produktu, ponieważ wybory, na przykład, materiałów, metod łączenia i obróbki powierzchni, 
dokonane przez opracowujących produkt, mają często wielkie znaczenie dla zdrowia, higieny i bezpieczeń-
stwa pracy w fazie produkcji”. Co więcej, Bang & Olufsen, poza czynieniem dobra dla bliźnich, mówi też 
o trwaniu i o stwarzaniu, kreacji i naturze życia! „Dziedzictwo: Istnienie firmy Bang & Olufsen jest i było 
zawsze oparte na inicjatywie ludzi niezwykle innowacyjnych. Ludzi z uporem. Ludzi z wysokimi ambicja-
mi. Ludzi, którzy wierzą, ze kreacja jest życiem” [14].

5. Religia bez Boga

Czas już, by przedstawić Ronalda Dworkina (1931–2013). Ten znany amerykańsko-brytyjski filozof 
prawa i filozof polityki był zwolennikiem koncepcji supremacji zasad prawnych nad normami. W sierpniu 
2014 r. ukazał się polski przekład jego ostatniej książki pod takim właśnie tytułem – Religia bez Boga [1]. 
Propozycja Dworkina jest oczywiście prowokacyjna, jako contradictio in adiecto, a nawet contradictio in 
se. Publikacja została już wszak zauważona i przełożona na wiele języków. W nocie od wydawcy czytamy: 
„W tej książce, ostatniej, choć zamierzonej jako początek rozległych badań, i wydanej pośmiertnie, nieco 
podobnie podszedł do kwestii religii: doświadczenie «świętości» jest warunkiem wiary w Boga. O tyle 
ateista i teista mogą być religijni. Religijnego ateistę cechuje postawa religijna, która nie musi implikować 
wiary w określonego czy nawet osobowego Boga. Dworkin spogląda za Kantem na «prawo moralne we 
mnie i niebo gwiaździste nade mną», poszukując w sobie sensu życia, a w kosmosie wzniosłego piękna. 
Kto uznaje istnienie jednego i drugiego (sensu i piękna), przybiera postawę religijną”.

 Sam Dworkin pisze we wstępie do swej rozprawy: „Znany podział na ludzi religijnych i niere-
ligijnych jest zbyt grubiański. Wiele milionów ludzi uważających się za ateistów posiada przekonania 
i doświadczenia bardzo podobne i równie głębokie jak ludzie, którzy uważają się za wierzących. Powiadają 
oni, że chociaż nie wierzą w «osobowego» boga, to niemniej jednak wierzą w jakąś «siłę» we wszechświe-
cie, «większą niż my jesteśmy». Odczuwają nieodpartą odpowiedzialność, by dobrze przeżywać własne 
życie, z należnym szacunkiem dla życia innych; są dumni z własnego dobrze przeżytego życia (…)” [prze-
kład S. Obirek; 2, 8]. Co więcej, autor pisze, że „Uważają oni, że Wielki Kanion jest nie tylko zastanawia-
jący, lecz także niesamowicie, przedziwnie cudowny. Nie są po prostu zainteresowani ostatnimi odkryciami 
tyczącymi dalekiego wszechświata, ale wręcz uważają je za porywające” [przekład autorki; 2].
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Zauważmy, że przeżycia w zasadzie estetyczne („niesamowicie, przedziwnie cudowny, zdumiewa-
jący”) i związane z podziwem dla struktur fizycznych sensu stricto („porywające odkrycia”) kojarzone są 
tu z religią. Opis tych pierwszych przywodzi oczywiście na myśl słynny Witkacowski „niepokój metafi-
zyczny” – elementarną kategorię sztuki. 

6. Design jako religia?

Nie można twierdzić, że wspomniani, wybitnie utalentowani i wpływowi duńscy designerzy przy-
pisywali sobie jakieś nadnaturalne czy demiurgiczne moce albo że wymagali wiary w ich talent. Nic na 
ten temat nie wiadomo, by którykolwiek z nich postrzegał siebie jako „Boga Architekta” z romantycznej 
wizji Williama Blake’a. Eric Magnussen widział siebie wręcz jako rzemieślnika w warsztacie, w organicz-
nej harmonii z naturalnym, już istniejącym światem, z którego wywodzi swoje projekty. Niemniej dumne 
i często stosowane określenie „ojciec duńskiego designu” brzmi całkiem biblijnie. Ponadto, jak wykazano 
wyżej, wartości designu uważa się za wzniosłe i uniwersalne.

Patrząc na wielką rolę duńskiego designu jako marki narodowej, nie tylko w kontekście ekono-
micznym, ale i jako źródła identyfikacji i tożsamości, jak i na wysoce estetyczny charakter stolicy państwa, 
gdzie doskonały design, piękno detali, ład przestrzenny, rzetelne rozwiązania środowiskowe oraz świetnie 
urządzona zieleń miejska widoczne są na każdym kroku, nasuwa się pytanie o jego sens. Kopenhaga jest 
pełna doskonałego designu w każdej postaci, i faktycznie (jak chciał Keats) raduje to patrzącego. Wszyst-
ko, począwszy od chodników i nawierzchni ulic, przez witryny sklepowe, fasady, faktury, rośliny ozdobne, 
wnętrza, urządzenia domowe, stroje, jest doskonale zorganizowane i estetyczne. Najwyraźniej dobry de-
sign i odpowiedzialność za środowisko, ekologia, zdominowały kompletnie życie Duńczyków.

Z drugiej strony Kościół państwowy (królowa Margrethe II, powszechnie szanowana, jest nadal 
głową duńskiego Kościoła luterańskiego) ma bardzo nieliczną owczarnię – Dania jest państwem mocno 
zsekularyzowanym. Wielkie kościoły stolicy, w tym monument dla Grundtviga, są zupełnie puste lub stale 
zamknięte – nawet w czasie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Stwierdzam tu jedynie powszechnie 
znany fakt i jestem daleka od krytyki luteranizmu. A zatem: czy chrześcijaństwo zostało zastąpione przez 
wiarę w design, zapewniającą może nie od razu lux perpetua, czyli światłość wiekuistą, ale na pewno „a joy 
forever”, czyli „to, co piękne, na wieki raduje”, wedle Keatsa? Jak widzimy, design jest nie tylko piękny. 
Jest nieśmiertelny, bo jak głosi reklama firmy Stelton: „Cylinda line stays: untouched by time” – „Cylinda 
line pozostanie: nietknięta przez czas” [6, s. 9].

Co więcej, także w języku polskim po 1989 r. można zaobserwować raczej zdumiewający proces „uświę-
cenia” designu, by zastosować tu (jak wspomniano, oczywiście kontrowersyjną) kategorię Dworkina. Zapewne 
stało się tak przez zbytnią łatwość w importowaniu angielszczyzny i szybkie tworzenie kalek językowych. Dzi-
siaj mówi się już powszechnie o „ikonach designu”, a nawet o „ikonach architektury”. W angielskim brzmi to 
na pozór identycznie: „design icon”, „icons of architecture”. Tymczasem tradycyjnie w literackiej polszczyźnie 
ikona to zawsze święty obraz pochodzący z chrześcijaństwa obrządków wschodnich, oczywiście bardzo rozpo-
wszechniony w dawnej Rzeczpospolitej i czczony do dzisiaj. W języku angielskim zaś icon w drugim sensie, 
poprzednio w polskim nieznanym, to znak, symbol, także – w sensie trzecim – komputerowy [22]. 

7. Próba konkluzji

Jak wspomniano, powyższe uwagi są wstępną analizą przedmiotu, który uznano za tyleż kontro-
wersyjny, co intrygujący. Wiele znakomitych, znanych i cenionych w świecie firm duńskich, jak Eva 
Solo, Bang Olufsen czy Stelton, produkujących świetnie zaprojektowane przedmioty użytkowe – po-
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wszechnie określane mianem duńskiego designu – przypisuje im (słusznie) wysokie wartości estetyczne, 
ale i wręcz wzniosłe, uniwersalne wartości idealne. Design w Danii postrzegany jest (i postrzega sam 
siebie) jako oparty na wzniosłych wartościach. Nie „jedynie” estetycznych, ale i czysto etycznych. Mimo 
dozy understatement, typowego dla nordyków, ton opisów własnej działalności najlepszych duńskich 
firm jest zdecydowanie filozoficzny, a nie jedynie banalnie utylitarny. Mówi się w nich o „Misji”, „Wi-
zji”, „Ideałach” (i to pisanych wielką literą – jak Absolut), o „sensie istnienia”, „wartościach”, „istocie”, 
czyli operuje się pojęciami używanymi historycznie w kontekście religijnym, duchowym, a zatem stricte 
metafizycznym.

Powtarzając zadane wcześniej pytanie, w kontekście oczywiście prowokacyjnej propozycji Dwor-
kina, możemy spytać: Czy design stał się już religią bez Boga? Podkreślmy przy tym, że choć rozważa-
nia takie stoją na pograniczu filozofii (choć kontrowersyjnej) i architektury, już sam Witruwiusz zalecał 
architektom znajomość filozofii, co nie znaczy oczywiście, że muszą oni podzielać poglądy wszystkich 
filozofów. Jednak sekularyzacja krajów skandynawskich, jak i to, że design odgrywa w nich gigantyczną 
rolę, to fakty powszechnie znane. Stąd teza Dworkina w odniesieniu do designu, któremu, jak wykazano, 
producenci przypisują wartości uniwersalne, wydaje się warta rozważenia…

Il. 2. SAS Radisson Hotel in Copenhagen, details of 
architecture and interior design by Arne Jacobsen, 
photo by M.A. Urbańska

Ill. 2. Hotel SAS Radisson w Kopenhadze, detale 
architektury i wyposażenia projektu Arnego 
Jacobsena (fotografia autorki)

Il. 1.Aisle of the Grundtvigs Kirke with chandeliers 
designed by Kaare Klint, photo by M.A. Urbańska

Ill. 1. Nawa boczna Grundtvigs Kirke z kandelabrami 
projektu Kaarego Klinta (fotografia autorki)
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Il. 3. Cylinda-line set designed by Arne Jacobsen, as 
exposed for sale in the Danish Design Centre shop in 
Copenhagen, photo by M.A. Urbańska

Ill. 3. Serwis Cylinda–line projektu Arnego 
Jacobsena w ekspozycji sklepu Danish Design Centre 
w Kopenhadze (fotografia autorki) 

Il. 4. Panton Chair (source: http://www.vitra.com/en-
us/product/panton-chair)

Ill. 4. Panton Chair (źródło: http://www.vitra.com/en-
us/product/panton-chair)

Il. 5. EM 77 and other design pieces exposed for sale in the 
Danish Design Centre shop in Copenhagen, photo by M.A. 
Urbańska 

Ill. 5. EM 77 i inne obiekty wzornictwa duńskiego w ekspozycji 
sklepu Danish Design Centre (fotografia autorki)

Il. 6. Grundtvigs Kirke – empty on the last day of 
the year 2013, photo by M.A. Urbańska

Ill. 6. Puste wnętrze Grundtvigs Kirke w ostatnim 
dniu roku 2013 (fotografia autorki)
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