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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 three
volumes were published in 2012, 2013 and 2014 years. In 2014 years will be published two
additional volumes. In 2015, we plan to publish the last volume of this series.
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 Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”
w ramach Zadania 5 AiU jest rozwój potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Celem programu Konkursowy program wyjazdów studialnych i warsztatów (Zdanie 5, poz. 172 i 175) jest poznawanie z autopsji wybitnych realizacji obiektów
architektonicznych i zespołów urbanistycznych, programów rewitalizacyjnych i konserwatorskich, działań związanych z szeroko rozumianą ekologią w architekturze i urbanistyce, zapoznanie się z metodami rozwiązywania współczesnych problemów miejskich aglomeracji
i obszarów metropolitalnych. Celem programu może być również uczestniczenie w naukowych 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 Architektury Politechniki Krakowskiej. Wniosek o zakwalifikowanie do tego programu, zawierający
opis planowanych w ramach studialnego wyjazdu badań naukowych, podlega regulaminowemu procesowi kwalifikacji. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna ds. Zadania 5 ocenia
przydatność wnioskowanego programu wyjazdu studialnego dla prowadzonych przez wnioskodawcę badań naukowych, sprzyjających przyspieszeniu prac nad dysertacją doktorską,
habilitacyjną lub książką naukową oraz dla realizowanego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej programu dydaktycznego.
Publikacja zbioru recenzowanych artykułów naukowych, stanowiących efekt prowadzonych w ramach wyjazdu studialnego badań w wydawnictwie Serii Architektura – Czasopismo 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 trzy tomy zostały opublikowane w 2012, 2013 i 2014 roku. W 2014 roku opublikowane będą dodatkowe dwa tomy. W 2015 roku planujemy publikację ostatniego tomu z tej
serii.
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

Janusz Barnaś*

Architecture of the Olympic Games
on the Thames – multifunctional sport
and entertainment facilities
Architektura igrzysk nad Tamizą
– wielofunkcyjne obiekty
widowiskowo-sportowe
Abstract
Observations concerning multifunctional sport and entertainment facilities of London indicate a number of
problems associated with their use. These large and undoubtedly expensive buildings should be designed in
a way enabling their flexible use and change of their functional layout taking into account the adaptation to
requirements and trends, which in the extreme case, were not known at the moment of creating the objectives and design of these facilities. Sometimes, before the completion of construction process, its handover
and opening, it turns out, that functional solutions are not following the latest standards of this buildings’
type. A separate issue is the construction of special purpose buildings, which by reason of their single use
or unique character of the event, for which they were designed and constructed, have to be later adjusted to
the needs of everyday use or dismantled.
Keywords: architecture, architectural form, continuation, modernity, historical context, cultural context,
multifunctional sport and entertainment facilities
Streszczenie
Obserwacje dotyczące wielofunkcyjnych obiektów widowiskowo-sportowych Londynu wskazują na
szereg problemów związanych z ich użytkowaniem. Te duże i niewątpliwie drogie obiekty powinny być
projektowane w sposób umożliwiający ich elastyczne użytkowanie i zmianę aranżacji ich układu funkcjonalnego z uwzględnieniem dostosowania do wymagań i trendów, które w skrajnym przypadku nie były
jeszcze znane w chwili, kiedy założenia do projektowania i projekty tych obiektów powstawały. Niekiedy
jeszcze przed końcem budowy i ich oficjalnym przekazaniem do użytkowania i otwarciem okazuje się,
że rozwiązania funkcjonalne nie nadążają za najnowszymi standardami użytkowania tego typu obiektów.
Osobną kwestią jest budowa obiektów okolicznościowych, które z racji jednorazowości czy też unikalnego
charakteru imprezy, dla której potrzeb zostały zaprojektowane i zbudowane, muszą być potem dostosowane do potrzeb codziennego użytkowania bądź też rozebrane.
Słowa kluczowe: architektura, forma architektoniczna, kontynuacja, nowoczesność, kontekst historyczny,
kontekst kulturowy, wielofunkcyjne obiekty widowiskowo-sportowe
*

Ph.D. Arch. Janusz Barnaś, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology.
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Since the time of the Roman Empire it is a widely known fact that people not only need bread but
also circuses1. The contemporary Olympics have to be held somewhere and they need a special setting. The
ongoing process of globalization and unification of certain behaviors, lifestyle and socio-cultural attitudes
creates also a universally accepted entertainment model, which becomes an international standard among
the majority of societies. Just like the ways of organizing sports and entertainment, the facilities that serve
these purposes become similar. In order to be able to fully evaluate architectural solutions, their accuracy and
functionality one has to learn the context in which this architecture is created. Great Britain is a distinctive
country, also in terms of understanding the status of an architect and his role in the investment process as
well as required qualifications in the field. In Great Britain everyone can practice the architect’s profession
but not everyone can be called an architect. These rules are defined by law, namely the Architects Act
19972, which regulates and protects the architect title, but not the function as it is in case of the Polish legal
regulations3. Hence, there is a lack of requirements for a designer to be an architect. This solution is very
inconvenient for both the architects and the investors. What at first seems to be an undoubted benefit and
profit for the investor (that is a lower fee of unauthorized persons providing architectural services) may turn
out tragic in effects. Unauthorized designers do not have to buy professional liability insurance, take part
in trainings, know principles of the Construction Law and represent sufficiently high level of the technical
competency. Therefore, in Great Britain cases of amendments and alterations that qualified architects
must carry out after their unqualified predecessors are so frequent. As a result, the society is showing less
confidence to architects and does not appreciate them as much as representatives of other construction sectors.
Commonly, one does not distinguish between an architect with license and a pseudo-architect. On the other
hand, it is also a country where large number of architects, not only British, practice successfully and some
of them achieve stunning success. The social role of architecture, supported by popularizing activities of
architects’ organizations, is in Great Britain undoubtedly significant and results also in great care of widely
defined cultural environment, which is combined with the quality of architectural solutions, particularly
those of the area of the public spaces, either closed or opened. The care of open space arrangements and
small architectural structures as well as the street furniture forms is visible here. Buildings designed by
outstanding architects with a worldwide reputation can be found almost everywhere. An example can be
the sequence of public spaces with numerous pedestrian routes within the inner London including also the
one linking the Tate Modern Gallery4 [4], along the footbridge5 linking both banks of the river Thames
[5], to St Pauls Cathedral Square, where next to historic buildings commercial public facilities with a clear

Panem et circensens, etym. – bread and circuses – in this a long known phrase Juvenalis (10, 81) summarizes the
needs of the Romans (Empire era) who once co-ruled the state. Władysław Kopaliński, an online dictionary of foreign
words and phrases (http://www.slownik-online.pl/kopalinski/BC128C4A381027FCC12565760003ABF2.php).
2
	The Architects Act 1997 is the consolidating Act of the Parliament of the United Kingdom for the keeping and
publishing of the statutory Register of Architects by the Architects Registration Board. It has the long title: “An
Act to consolidate the enactments relating to architects”. It consolidated two Acts of the 1930s as later amended
both by primary legislation and by Orders in Council implementing the EC directive on architects providing for the
recognition of architects qualified in other EC states, and the changes which had been made by Part III of the Housing
Grants, Construction and Regeneration Act 1996 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/22/contents).
3
	The Order of the Minister of Transport and Construction Engineering of April 28, 2006 on the independent technical
function in construction (isap.sejm.gov.pl).
4
	Alteration of the main hall of Bankside Power Station by Giles Gilbert Scott. As a museum the building was opened in
Mai 2000 after alteration made on the basis of a design by Herzog de Meuron Basel Ltd.Rheinschanze 6, 4056 Basel
(https://www.herzogdemeuron.com).
5
	Millenium Bridge, built in 2000 and designed by Foster + Partners Ltd. Riverside, 22 Hester Road London SW11
4AN (http://www.fosterandpartners.com/projects/).
1
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avant-garde architectural expression6 [6] are located, small architectural buildings in form of information
pavilions7 or other spatial elements. It can be stated with certainty that in Great Britain the discussion about
architecture, its external expression and influence on the surroundings is not led in verbally but by means
of real physical forms.
The character of architecture and the way in which it is being shaped, also in the dimension of public
spaces, and such are without doubt multifunctional sport and entertainment facilities and public facilities
that serve public gatherings, is undoubtedly dependent on the functional model of society and a cultural
context. It is also dependent on society’s wealth. The societies at a higher level of material development
spend more money on leisure activities, because they have more free time. After World War II, London
ceased to be the capital of an empire, but it remained a worldwide metropolis and an attractive place
for investments. Many global corporations think that it is beneficial to have their head office in London.
A recent example is here the case of Fiat, indigenous Italian company, which has just announced that it is
going to move its head office to London. London is a distinctive city. While being in London it is impossible
not to get the impression that the financial crisis is some kind a fiction, about which it cannot be talked in
a city, where the number of cranes in the city skyline seen from the adjacent hills proves that the city is just
at the peak point of investment boom. It is not true, though, as the investment growth is over for the city
and in reality it is undergoing a process of investment stagnation.
The view of the London’s City building upwards is the last phase of investment process, which
started in period of prosperity and which was strengthened by organizing by London the Olympic Games
in 2012. Not long ago the skyscraper 30 St Mary Axe – The Gherkin, designed by a renowned London’s
architectural office8, was a strong dominant in a cityscape. The investment growth in inner city lately visible
caused, that it disappears in the shadow of rising higher and higher and also more and more slender forms of
new skyscrapers in the one of the financial capitals of the western world. New buildings such as completed
The Shard9 by Renzo Piano, or the under construction The Leadenhall Building10 by Richard Rogers change
the metropolis’ skyline traditionally shaped by historic structures of the City’s apartment-houses. London
becomes more and more similar to Manhattan in New York. The Shard, the highest skyscraper in Western
Europe with 310 m and the Pinnacle11 with 288 m compete with each other for being the tallest. There are
also buildings for which it was not managed to get the permit for being the highest, but they try to compete
by means of a sophisticated architectural form. We will be able to see the final effect around the year 2015,
when apart from completed the Shard and Heron Tower12 (230 m) the Leadenhall Building, similar to
a transformed pyramid, will be visible.

	One New Change, a retail development with an audacious architectural form, contrasting with the historical
surroundings. Prince Charles objected in a public discussion to its location, Jean Nouvel & Sidell Gibson Architects
(http://www.architectsjournal.co.uk/).
7
	City of London Information Centre EC4, an information center with a modern architecture, contrasting with the
historical surroundings, Make Architects, 21st Century London The New Architecture, Kenneth Powell, Merrel
Publishers Limited, London 2012, 22-23.
8
30 St. Mary Axe – The Gherkin, Foster + Partners Ltd., http://www.fosterandpartners.com/projects.
9
	The Shard (London Bridge Tower), Renzo Piano Building Workshop (http://www.rpbw.com/project/58/londonbridge-tower/).
10
	The Leadenhall Building, Rogers Stirk Harbour + Partners (http://www.richardrogers.co.uk/work/buildings/the_
leadenhall_building/design).
11
	The Pinnacle, Kohn Pedersen Fox Associates, 21 st Century London The New Architecture, Kenneth Powell, Merrel
Publishers Limited, London 2012, 336 (http://www.kpf.com/project.asp).
12
	The Heron Tower Kohn Pedersen Fox Associates (http://www.kpf.com/project.asp).
6
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Until that time, the Pinnacle dominant in the cityscape or the Pint (160 m)13 by Rafalea Vinoly
bringing to mind a big soap bubble will be created.
It is not only a good time for office buildings architecture. In London and in Great Britain due to high
level of a country’s and city’s material status and due to the presence of many globally active companies,
which have their head offices in London, there are favorable conditions for the investments of public
character. This type of traditional activity aiming at construction of public facilities has been led since the
early years of the 19th century by the Royal Family and the British State. The tax system existing in Great
Britain, which encourages various types of donation and establishing foundations, has had an undoubted
influence on the emergence of new public spaces and facilities that served among others for shows and
other broadly defined entertainment. Already at the beginning of the 19th century the Royal Family started
to gradually open for the citizens of London their numerous properties of garden character14. These are
among others Hyde Park and Kensington Gardens (two parks next to each other), Green Park, Regent’s
Park and St. James Park. At present, these are the largest green areas in the inner part of London.
In Victorian Period15, due to stability of the governments, economy boomed and prosperity increased,
and Great Britain became the greatest power in the world. In this favorable atmosphere inventions were
made and construction of public facilities was financed. On the occasion of World Exposition, which took
place in London in 1851, the famous Crystal Palace in Hyde Park was built. It was initially conceptualized
as an exhibition pavilion, in which technical achievements of that time were presented16. After the exhibition
in 1854, the palace was relocated to present Upper Norwood, where after expending it was an equivalent of
multifunctional public facility, in which many concerts, exhibitions and other events were organized until
1936 when the building burned down. Another famous example is the Royal Albert Hall17 erected in 1871.
In 1934, a huge event and sport arena was built close to the Wembley Stadium. The Wembley Arena is an
indoor multifunctional hall and currently one of the most important concert halls in the world18. A complex
	The Pint, Rafael Viñoly Architects (http://www.rvapc.com/).
	An ensemble of 8 parks in London. They were founded on the area which previously belonged to England and
the British Monarchy and served as a recreational place for the Royal Family (mostly hunting). With the ongoing
urbanization and London’s growth parks which remained as open spaces became accessible for the inhabitants.
Contemporary, there are 8 parks which count formally to the royal. Altogether they have the area of 22 sq m in the
Greater London (http://www.royalparks.org.uk/).
15
	The Victorian era – a period in the history of Great Britain under the reign of Queen Victoria, from 1937 to 1901.
It was one of the longest, uninterrupted reigns of one monarch in the modern history. Great Britain was at that time
at the peak of its imperial power, it was said that, the sun never set on the British Empire. It was also the Industrial
Revolution era. Stability and prosperity grew and Great Britain became the greatest power of the World. Such
inventions as Stephenson’s locomotive or also steam engine invented by James Watt are the symbols of a rapid
industrial development in Great Britain of that time. Encyclopedia.
16
	No longer existing a cast-iron and plate-glass building, originally erected in Hyde Park, London to house the Great
Exhibition of 1851. Designed by Sir Joseph Paxton, the Great Exhibition building was 564 m long, with an interior
height of 39 m. The palace was an extraordinary edifice, not only due to its size, but also due to the fact that it
was built from prefabricates. It was composed of cast iron construction in which plates of translucent glass were
installed. In October 2013, a Chinese investor Zhong Rong Group announced the plans of rebuilding the Palace by
Joseph Paxton. A company Arup was chosen for the realization of the project (http://inhabitat.com/londons-historiccrystal-palace-to-be-rebuilt-by-chinas-zhongrong-group-and-arup/).
17
	A concert hall in London built in 1871, dedicated to Prince Albert, a husband of Queen Victoria. The Royal Albert
Hall is located in South Kensington, central part of London. The Royal Albert Memorial is a part of a national
memorial commemorating Prince Albert – there is in a short distance the Albert Memorial – the Prince statue
designed by the Queen herself. The authors of the Royal Albert Hall are civil engineers: Captain Francis Fowke and
Major-General Henry Y.D. Scott of the Royal Engineers (http://www.victorianlondon.org/buildings/alberthall.htm).
18
A facility built in 1934 by Elvin Arthur for the Olympics of the British Empire. Initially it housed a swimming
pool (old name: the Empire Pool), which was used during the Olympics in 1948. The Wembley Arena was restored
13
14

9
of combined multifunctional halls built on the initiative of industrial milieus in years 1935–1937 is located
in Royal Borough of Kensington and Chelsea. In the 1930s, numerous tradeshows were held also
accompanied by skiing competitions, for which an artificial ski slope was created inside19. After the war the
hall functioned as an exhibition facility, and since the 1970s it has also hosted numerous concerts of popular
music and even opera productions have been organized there. In 1991, the second hall, Earls Court Two,
was opened. It is connected with the first be means of a mobile division, which is easy to dismantle and in
this way both halls can be connected into one big space. A relatively new building is a multifunctional hall
called ExCel20 built in years 2000–2001 in Docklands, which holds a complex of exhibition spaces. The
creation of many modern multifunctional facilities based on currently valid conditions of sustainable
development and environmentally friendly design was brought about on the occasion of the Olympic Games
organized in London in 2012. They were mostly located on the area of newly designed Olympic Park21 in
the north-eastern part of London. The major objective of the Olympic facilities designers was the ability of
these facilities to change after the end of the Olympic Games, so that they could serve the inhabitants of
north-eastern Stratford district. The main structure in the complex is the Olympic Stadium22 with an
expressive architectural form, which was built in years 2007–2011 as the main arena of the Olympic Games
in 2012. During the Olympics the opening and closing ceremonies as well as athletic competitions took
place there. It played also the same role during the Paralympic Games. After the Olympics an alteration of
the Stadium was planned and its transfer to one of the London’s football club. Accordingly to these plans in
March 2013 a decision was made about transferring the Stadium to West Ham United, which undertook the
together with the Wembley Stadium within the rehabilitation process of Wembley district. Restoration cost amounted
to 35 million £ and it was opened to the public on 2 April 2006 (http://www.londonboxoffice.co.uk/wembley-arena/
history).
19
	The facility was supposed to be the most important site in Great Britain for exhibitions and fairs, serving the
economic development. There is a swimming pool with the size of 60 × 30 meters, which after pumping out the
water can be filled with a special construction, by means of which, in almost unnoticeable way for the visitors it
becomes a part of the floor, increasing the useable area of the hall. The whole operation of “removing” or “bringing
back” the swimming pool takes 4 days (http://www.olympic.org/london-2012).
20
	The construction completion of the older part of the facility took place in 2000, it was opened in 2001. In 2008,
ExCeL was acquired by Abu Dhabi National Exhibitions Company. It was decided on enlargement which was
finished in 2010. After expansion ExCeL has a surface of 100 thousand sq meters, 90 thousand sq meters can be used
directly for event space. Apart from two huge exhibition halls that can be divided into smaller spaces there are in
the Center six hotels, about 30 restaurants and bars, a range of conference rooms and 3700 parking spaces. During
the Olympics ExCel was a place where competitions in seven disciplines were organized, which took place in
five independent sport halls built inside the exhibition halls (http://www.georgianhousehotel.co.uk/london-famousvenues/excel-centre-docklands.asp).
21
http://activehistory.ca/2012/07/2012-london-olympic-park-through-time/.
22
	The London 2012 Olympic Stadium, currently The Stadium Queen Elizabeth Olympic Park by Populous, Ron
Sheard, Buro Happold. The stadium’s capacity amounts to 80 000 spectators, and its construction together with
acquiring the plot came to 537 million £. In 2017, the facility will host World Championships in Athletics. The
stadium was nominated for the prestigious Stirling Prize in architecture. The stadium’s construction began in Mai
2008, but the preparatory works in Stratford district started a year earlier. Construction causing controversy due to
esthetic and financial reasons was ready in 2011, but the official opening took place in Mai 2012. After renovation
after the Olympics the Olympic Stadium in London will have a new, two times bigger, roof to cover all seating
area. The renovation cost is estimated on a level of 41 million £ (more than 200 million PLN). Dismantling of the
current roof will start this year. Construction of the new roof will finish in spring 2015. In 2017 the stadium will host
World Championships in Athletics. The roof exchange is not the only change that will be introduced to the stadium.
Since the season 2016/2017 West Ham United football players will play their matches in the stadium. There will
be installed additional retractable seating, which will allow watching sport events close to the sideline of the field;
Kenneth Powell, 21 st Century London The New Architecture, Merrel Publishers Limited, London 2012, 16-19.
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adequate renovation of the arena. As a part of the renovation upper seating part is being dismantled and
disposed and the stadium will have only 25 000 seats on the lower level of the audience zone. One of the
facilities which was already at the beginning designed as a building with a mobile structure and can be
adjusted virtually without any alteration to a changing number of spectators is the Copper Box Arena23.
At the initial stage of preparation for the Olympics this arena was called Handball Arena. It was caused by
the fact, that it was planned to host group phase of the tournament in this discipline for both genders, and
also a women quarterfinal. Later, it was decided, that it will be also a place for fencing competitions, as
a part of modern pentathlon tournament and for this reason the name was changed for the current one. The
Arena was used also during the Paralympics, when there was organized a goal ball tournament. This sport
competition was watched by 7000 spectators. Building of the arena started in July 2009 and continued until
May 2011. In contrast to the Basketball Arena resembling from the outside a crumpled paper box, the
second arena in the Olympic Park, - the Copper Box stayed on its place after the Olympics. Only an
adaptation of the building is planned, which will consist in adapting it to the needs of amateur sport. The
arena will become a public place accessible for inhabitants of neighboring districts. It will be also possible
to organize there some sporting competitions. A fitness club and a café will open, too. Starting with the
season 2013/2014 Copper Box will be used as British Basketball League Arena, where London Lions will
play their matches. The Copper Box Arena was designed in a simple way and not harming the environment.
It is one of four permanent sport facilities in the London’s Olympic Park and the third largest sport and
entertainment arena in London. Built with a flexibility and multi-purpose use in mind the Copper Box
Arena was not only a place of sport competitions of various disciplines during the Olympics in 2012, but it
is currently used as a leisure and training facility offering a wide range of activities, from local sport events
to larger sporting competitions, concerts and exhibitions. A characteristic element of the building is a façade
with a surface of 3000sq m covered with copper, which in 65% comes from recycling. It is important that
the material is cheap and does not suffer from an atmospheric corrosion, and over time it will undergo
a patinating process. It does not also require cleaning or maintenance. 88 light-pipes were incorporated in
the roof, drawing natural light into the venue with the aim of achieving annual energy savings of up to
40 per cent, in comparison to systems based on artificial light. A flexible system of seats’ composition
consisting in a retractable seating allows the arena to be reconfigured for specific events with capacity
requirements up to 6,000 seats. The system is electronically activated, enabling a quick and easy
configuration. The construction of the arena has a form of a simple structural box housing in a vibrant,
multicolored interior the field of play with a surface of 2750sq m. All visitors, also disabled persons, enter
the arena on the level of a glazed foyer that encircles the building, offering views of the activities taking
place inside and illuminating the surroundings at night. The building received in the BREAAM classification24
an “excellent” rating, it has outstandingly low energy consumption and it was designed to deliver a highly
sustainable structure by minimalizing maintenance costs. The implementation cost of the plan for
transformation of the Olympic facilities after the end of the Olympics in London shall eventually reach
about 300 million £. It started to be implemented after the end of the Paralympics. It envisions reducing the
23

24

Literally in Polish: Miedziane Pudełko) Make Architect – a sport arena in the Olympic Park in London, owing its
name to a façade which outer layer is made of copper, mostly being a recycled material. A larger part of the façade
and roof is covered with this material (http://copperconcept.org/pl/referencje/hala-do-pilki-recznej-copper-boxlondyn-wielka-brytania).
BREEAM certificate (BRE Environmental Assessment Method) is now one of the most often used method of
assessing the sustainability of buildings in Europe. It was created by the Building Research Establishment (BRE)
organization in 1990. This method concentrates on assessing the quality of the whole investment process. BREEAM
is an excellent tool for managing the project. The goal of its implementation is setting new standards in civil
engineering. Huge achievements in environmental protection, comfort and infrastructural system effectiveness are
the outcomes of its implementation (http://www.plgbc.org.pl/systemy-oceny/breeam.html).
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part of temporary tribunes at the Olympic Stadium and at Aquatic Centre, and also dismantling the Basketball
Arena, which is similar from the outside to a crumpled paper box. Basketball is not a popular sport in Great
Britain, played by few. For this reason LOSOG organizing committee does not see the need to maintain
a facility which is designed only for this discipline. The arena was designed as a dismountable structure and
after the Olympics it was disassembled and moved to one of the communes in Great Britain, where after
being reassembled will serve the youth as a multifunctional sport facility. On the place, where this arena
stood, a commercial real estate development company Taylor Wimpley is going to build a housing estate
with about 1000 flats in the coming years. The Aquatic Center with a capacity reduced to 2500 seats, is
being transformed into a public swimming pool, where also international competitions will take place.
In July 2013, to the Olympic Park name will be added the name of Queen Elisabeth II. Shops and service
points are being created in the area. Their goal is to fulfill the needs of future inhabitants of a planned
housing estate and the nearby Olympic Village transformed into apartments. After being refurbished they
were sold at reduced prices. A track called Velopark, where competition in BMX racing took place, will
become after adaptation a public facility for enthusiasts of extreme biking. A temporary, metal tribune with
6000 seats will be also dismantled. The Riverbank Arena, where field hokey competitions took place, will
be dismantled and rebuild on the northern edge of this part of the area – Eton Manor – scaled down to 3000
(from initial 15 000) seats. The structure of the tribune allows for increasing the number of seats in case of
organizing a larger event, though.
In contrast to the above, areas in Hadleigh Farm, where out of 500 tons of rock and 3500 tons of
stones a route for mountain biking was created, will be an open leisure facility aimed at jogging and biking.
Horse Guards Parade located close to Buckingham Palace will regain its initial purpose. After
removing beach volleyball courts, parades with Household Cavalry will again be taking place there.
Undoubtedly, the largest multifunctional facility of London is the Millennium Dome25, called also
the Greenwich Arena, one of the Millennium facilities, which, like London Eye26, were built purposely to
welcome the new Millennium. The project was made by a renowned architectural office of Richard Rogers
Partnership.
The insights of how the idea for the facility emerged and the role of state patronage in shaping the
public spaces in London can be learned while visiting an exhibition dedicated to achievements of Richard
Rogers27, the author of the project. The characteristic dome of the facility with twelve 100m high pylons
became a new symbol of London. The Millennium Dome houses currently 30 concert halls of considerable
size. The largest one is the O2 Arena, where events for about 24 000 spectators can take place and thus it
stands in the forefront of event facilities in Europe. The Millennium Dome is a facility of multifunctional
character which spatial structure and roofing character enable various uses. In 2005 the Millennium Dome
was taken over by a telecommunication company O2 and since then the facility is also named O2. During
the Olympic Games in London in 2012 sport competitions took place there. At present, there are organized
concerts and sport competitions. The Millennium Dome is not only a great technological achievement
	Known also as the O2 Arena, is situated in Greenwich, designed by architects HOK Sport, Richard Rogers
Parternship, Buro Happold. The roof with a diameter of 365meters is made of PTFE-coated glass fibre fabric. The
facility was financed by the British Government. Initially it was not particularly successful. It was closed after its
completion on 31 December 2000 until 24 June 2007. It has an exceptional indoor arena, the best concert hall in
Europe, a maximal capacity of 22 000 spectators, 96 luxurious halls on two levels, 11 cinemas, 2200 parking places.
The construction cost amounted to 1.1 billion USD. Currently, the facility is managed by Anschutz Entertainment
Group (AEG) (http://www.theo2.co.uk/).
26
	The London Eye, Marks Barfield Architects (http://www.marksbarfield.com/).
27
	Richard Rogers RA “Inside Out”, exhibition dedicated to achievements of Richard Rogers, Burlington Gardens,
Londyn.
25
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for the 21st century28, but architecture of a symbolic character. Each of the twelve pylons supporting this
enormous tent symbolizes one month or one hour on a watch board, whereas diameter of the Millennium
Dome amounts to 365 meters – one meter per day in a year.
In a direct vicinity of the facility another investment of unique and innovative character was made.
This time it is the investment of infrastructural character – a gondola lift called Emirates Air Line hanging
90 m above the surface. It is the first in Great Britain urban cable car, which offers in an innovative way the
possibility to cross over the River Thames. Journey in a cable car is more similar to a glider flight, offering
at the same time unforgettable views. This investment sets new standards by entering an entirely new
dimension in the public transportation.
Metamorphosis of London, which can be observed in recent years, is a deeply thought-through
process hence it is not as rapid as the one which we observe in other world metropolises, particularly those
in developing countries. The way it was conducted proves a great experience and an outstanding urban and
financial cautiousness, which may be envied by quite a number of large capital cities – including those of
the western world. It is worth noting how carefully the city approached to organization of the last Olympics,
deciding on building sport facilities, which after the event will be able to be sized down by adaptation works
or will be entirely dismantled. It is possible to observe here a prevalence of moderation and common sense
over a wide temptation to create unnecessary icons, often very costly and at the same time completely
unprofitable. The implementation of the plan for the Olympic transformation facilities after the end of the
Olympic Games in London will reach a target cost of about 300 million £. It started to be implemented after
the end of the Paralympics. Observations concerning multifunctional sport and entertainment facilities of
London indicate a number of problems associated with their use. These large and undoubtedly expensive
buildings should be designed in a way enabling their flexible use and change of their functional layout
taking into account the adaptation to requirements and trends, which in the extreme case, were not known
at the moment of creating the objectives and design of these facilities. Sometimes, before the completion of
construction process, its handover and opening, it turns out, that functional solutions are not following the
latest standards of this buildings’ type29. A separate issue is the construction of special purpose buildings,
which by reason of their single use or unique character of the event, for which they were designed and
constructed, have to be later adjusted to the needs of everyday use or dismantled.

	A web of tie rods, to which roofing is being attached, is composed of radial tie rods, arranged in pairs, which have
a span of 82 feet (25 meters) between the links, mounted on hanging pull bands that are connected to the pylons. The
links are also strengthened by external tie rods, which assure stability of the construction. Radial tie rods hanging
down are tensed by other hanging tie rods, what causes that they are almost straight, changing dome’s surface in
a series of panels resembling facets. Long Span Structures, Angus J. MacDonald, Architecture Week, No. 139,
2003.0326, B1.2.
29
	Multifunctional sport and entertainment facility in Krakow, Czyżyny already before handing over did not fulfill widely
adapted standards of the number of users on the field, in front of the scene during music concerts, which is necessary,
according to concert agencies representing stars, to provide a commercial success of the event. Documentation and
building permit allows only 3500 persons to stay on the field. However, concert agencies demand at least 6000
spectators to assure a commercial success of the concert (http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/hala-widowiskowosportowa-w-czyzynach-prawie-gotowa-gwiazdy,2188454,t,id.html).
28
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Już od czasów imperium rzymskiego powszechnie znany jest fakt, że lud wszak potrzebuje nie tylko
chleba, ale i igrzysk1. Współczesne igrzyska muszą się gdzieś odbywać i potrzebują oprawy. Postępujący
proces globalizacji i unifikacji pewnych zachowań, stylu życia i społecznych postaw kulturowych kreuje również powszechnie przyjęty model rozrywki, który staje się międzynarodowym standardem wśród
większości społeczeństw. Tak jak podobne są sposoby organizacji rozrywki i wydarzeń sportowych, tak
i podobne stają się do siebie obiekty, które służą tym celom. Aby móc w pełni ocenić rozwiązania architektoniczne, ich trafność i przydatność, należy poznać kontekst, w jakim ta architektura powstaje. Wielka
Brytania jest specyficznym krajem, również pod względem rozumienia znaczenia architekta i jego roli
w procesie inwestycyjnym, a także wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu. W Wielkiej Brytanii
każdy może wykonywać zawód architekta, ale nie każdy może się nim nazywać. Zasady te określa prawo,
a mianowicie ustawa Architect Act 19972, która reguluje i chroni tytuł architekta, ale nie funkcję – jak jest
to w przypadku polskich uregulowań prawnych.. Z tego względu brak jest wymogów, by projektant był
architektem. Rozwiązanie to jest bardzo niekorzystne i to zarówno dla architektów, jak i inwestorów. To, co
początkowo wydaje się być niewątpliwą korzyścią i zyskiem dla inwestora (czyli niższe honorarium osób
nieuprawnionych świadczących usługi architektoniczne), może okazać się czasami tragiczne w skutkach.
Nieuprawnieni projektanci nie muszą bowiem opłacać składek ubezpieczeniowych, uczestniczyć w szkoleniach, znać zasad prawa budowlanego i reprezentować odpowiednio wysoki poziom znajomości wiedzy
technicznej. Dlatego w Wielkiej Brytanii tak częste są przypadki poprawek i przeróbek, które uprawnieni
architekci muszą wykonać po swoich nieuprawnionych poprzednikach. Na skutek tego społeczeństwo okazuje mniej zaufania architektom i nie docenia ich tak bardzo jak przedstawicieli innych branż budowlanych.
Powszechnie nie odróżnia się architekta z uprawnieniami od pseudo-architekta. Z drugiej strony jest to
również kraj, w którym działają z powodzeniem liczne rzesze architektów i to nie tylko brytyjskich odnoszących oszałamiające sukcesy. Społeczna rola architektury potęgowana przez działalność popularyzatorską organizacji zrzeszających architektów jest w Wielkiej Brytanii niewątpliwie duża i wynika stąd również
dbałość o szeroko pojęte środowisko kulturowe, które wiąże się z jakością rozwiązań architektonicznych,
zwłaszcza tych z obszaru przestrzeni publicznych czy to zamkniętych, czy też otwartych. Widoczna jest tu
dbałość o aranżacje otwartych przestrzeni publicznych i małe obiekty architektoniczne a także elementy
małej architektury. Na każdym kroku towarzyszą nam realizacje wybitnych architektów o światowej renomie. Przykładem niech tu będą sekwencje przestrzeni publicznych z licznymi ciągami pieszymi w obrębie
śródmieścia Londynu w tym również ciąg łączący Tate Modern Gallery3 poprzez łączący oba brzegi Tamizy most pieszy4 aż do placu wokół Katedry Św. Pawła, na którym obok budowli zabytkowych znajdują się
Panem et circensens, etym. – chleba i igrzysk – w tym już uprzednio powszechnie znanym haśle streszcza Juwenalis
(10, 81) żądania ludu rzymskiego. (czasów cesarskich), który przecież niegdyś współrządził państwem; Władysław
Kopaliński, Internetowy Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych (http://www.slownik-online.pl/kopalinski/BC128C4A381027FCC12565760003ABF2.php).
2
	The Architects Act 1997 (Ustawa o Architektach 1997) jest porządkową ustawą Parlamentu Zjednoczonego Królestwa regulującą sprawy dotyczące przechowywania i upubliczniania statutowego Rejestru Architektów przez Komisję Rejestrową Architektów. Jej pełna nazwa brzmi: Ustawa mająca na celu uporządkowanie aktów prawnych
związanych z architektami”. Skonsolidowała dwie ustawy z lat 30. XX wieku, które były w późniejszych latach
uzupełniane przez ustawy pierwszego rzędu oraz przez Rozporządzenia Rady, wprowadzające dyrektywę Wspólnoty
Brytyjskiej dotyczącej architektów, która wprowadzała procedury uznawania kwalifikacji architektów w innych krajach Wspólnoty Brytyjskiej oraz zmiany, które zostały wprowadzone w trzeciej części Ustawy o dopłatach, budowie
i rewitalizacji w budownictwie mieszkalnym z 1996 r. (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/22/contents).
3
Przebudowa głównej hali elektrowni Bankside Power Station projektu Gilesa GilbertaScotta. Jako muzeum budynek
otwarto w maju 2000 roku po przebudowie dokonanej na podstawie projektu biura Herzog de Meuron Basel Ltd.
Rheinschanze 6, 4056 Basel (https://www.herzogdemeuron.com).
4
	Millenium Bridge, wybudowany w 2000 roku i zaprojektowany przez Foster + Partners Ltd. Riverside, 22 Hester Road
London SW11 4AN, strona internetowa biura projektów projektów (http://www.fosterandpartners.com/projects/).
1
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komercyjne obiekty użyteczności publicznej o wskroś awangardowym wyrazie architektonicznym5, drobne
obiekty architektoniczne w formie pawilonów informacyjnych6 lub też elementów przestrzennych niekubaturowych. Można z całą pewnością stwierdzić, że o architekturze, jej wyrazie zewnętrznym i wpływie na
otoczenie dyskutuje się w Wielkiej Brytanii nie w sposób werbalny, lecz przy pomocy realnych fizycznych
obiektów.
Charakter architektury i sposób jej kształtowania również w aspekcie przestrzeni publicznych, a takimi są bez wątpienia obiekty widowiskowo-sportowe i obiekty publiczne służące zgromadzeniom zależny
jest niewątpliwie od modelu funkcjonowania społeczeństwa i kontekstu kulturowego. Jest on również zależny od zamożności społeczeństwa. Społeczeństwa znajdujące się na wyższym etapie rozwoju materialnego więcej wydają na spędzanie czasu wolnego, bo go też więcej posiadają. Londyn po drugiej wojnie
światowej przestał być stolicą imperium, ale nadal pozostał światową metropolią i atrakcyjnym miejscem
do inwestowania. Wiele światowych korporacji uważa, że korzystnie jest mieć swoją główną siedzibę
w Londynie. Przykładem z ostatniej chwili jest tu przypadek Fiata, rdzennie włoskiej firmy, która ogłosiła
właśnie, że zamierza przenieść swoją główną siedzibę do Londynu. Londyn jest specyficznym miastem.
Przebywając w Londynie, nie sposób odnieść wrażenia, że kryzys finansowy to jakaś fikcja, o której nie
może być mowy w mieście, w którym ilość widocznych w panoramie miasta żurawi widocznych z okolicznych wzgórz wydaje się mówić, że miasto znalazło się w sercu boomu budowlanego.
Nie jest to jednak prawda, bo przyspieszenie inwestycyjne miasto ma już za sobą i w rzeczywistości
od kilku lat zmierza w kierunku stagnacji inwestycyjnej.
Widok pnącego się w górę londyńskiego City jest ostatnią fazą procesu inwestycyjnego zapoczątkowanego w czasach prosperity gospodarczej i finansowej i wspomaganego przez fakt organizacji w Londynie Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku.
Jednak ostatnio pojawiły się nowe czynniki powodujące gwałtownie wzrastającą liczbę wysokich
obiektów proponowanych do realizacji w centralnej części Londynu. Są to między innymi wysokie ceny
gruntów, znaczna i ciągle zwiększająca się liczba zamorskich inwestycji na londyńskim rynku nieruchomości, wzrastająca liczba mieszkańców, niedobór mieszkań, a także ostatnie inicjatywy rady miasta co do
ustanowienia podatków od nowych przedsięwzięć. Wszystkie te czynniki spowodowały znaczne zainteresowanie deweloperów w zakresie inwestowania w wysokie budynki w obszarach śródmiejskich, przy
jednoczesnej aprobacie i zachęcie władz odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i urbanistykę.
W przeciągu następnej dekady ten proces radykalnie odmieni wygląd Londynu. Niekoniecznie jest to złe
dla miasta, jednakże należy mieć pewność, że nowe budynki i ich otoczenie będą najwyższej jakości.
Jeszcze niedawno wieżowiec 30 St. Mary Axe – The Gherkin autorstwa renomowanej pracowni
londyńskiej7 stanowił zdecydowaną dominantę w krajobrazie miasta. Przyspieszenie inwestycyjne w obrębie śródmieścia widoczne w ostatnim okresie czasu spowodowało, że niknie on w cieniu wzbijających się
w górę coraz to wyższych i smuklejszych kształtów nowych wysokościowców tej jednej ze stolic finansowych zachodniego świata. Nowe budynki, takie jak zrealizowany już The Shard8 autorstwa Renzo Piano

One New Change, obiekt komercyjny o śmiałej formie architektonicznej kontrastującej z historycznym otoczeniem,
przeciwko lokalizacji, którego protestował następca tronu brytyjskiego książę Karol w publicznej dyskusji, Jean
Nouvel & Sidell Gibson Architects (http://www.architectsjournal.co.uk/).
6
	City of London Information Centre EC4, pawilon informacyjny o nowoczesnej formie architektonicznej kontrastującej
z historycznym otoczeniem, Make Architects, 21 st Century London The New Architecture, Kenneth Powell, Merrel
Publishers Limited, London 2012, 22-23.
7
30 St. Mary Axe – The Gherkin, Foster + Partners Ltd. (http://www.fosterandpartners.com/projects).
8
	The Shard (London Bridge Tower), Renzo Piano Building Workshop (http://www.rpbw.com/project/58/londonbridge-tower/).
5
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czy będący w trakcie realizacji The Leadenhall Building9 autorstwa Richarda Rogersa, zmieniają panoramę metropolii tradycyjnie zlokalizowanej w murach historycznych kamienic City. Londyn upodabnia się
coraz bardziej do nowojorskiego Manhattanu. The Shard, najwyższy wieżowiec Europy zachodniej liczący
310 m oraz The Pinnacle10 liczący 288 m konkurują ze sobą wysokością. Są także obiekty, którym nie udało
się uzyskać pozwolenia na bycie najwyższymi w mieście, ale starają się rywalizować swoją finezyjną formą architektoniczną. Ostateczny efekt będziemy mogli zobaczyć około 2015 roku, kiedy oprócz ukończonych The Shard i Heron Tower11 (230 m), będziemy mogli ujrzeć przypominający fragment przekształconej
piramidy The Leadenhall Building.
Do tego czasu powstaną też dominujący w krajobrazie miasta The Pinnacle czy przywodzący na
myśl wielką nadętą bańkę mydlaną The Pint (160 m)12 autorstwa Rafaela Vinoly.
Nie tylko architektura obiektów biurowych przeżywa okres prosperity. W Londynie i w Wielkiej
Brytanii ze względu na wysoki poziom zamożności kraju i samego miasta, a także obecność wielu firm
o zasięgu globalnym, które posiadają tutaj swoje główne siedziby, panuje sprzyjający klimat dla inwestycji
o charakterze publicznym. Tego typu tradycyjną działalność mającą na celu budowę obiektów użyteczności
publicznej prowadziła i prowadzi począwszy od wczesnych lat XIX wieku rodzina królewska Windsorów
oraz państwo brytyjskie. Obowiązujący w Wielkiej Brytanii system podatkowy sprzyjający różnego rodzaju darowiznom i zakładaniu fundacji miał i ma niewątpliwy wpływ na powstawanie nowych przestrzeni
i obiektów użyteczności publicznej służących między innymi celom widowiskowym i szeroko pojętej rozrywce. Już w początkach XIX wieku rodzina królewska zaczęła udostępniać kolejno swoje liczne posiadłości o charakterze ogrodowym13 mieszkańcom Londynu. Są to między innymi Hyde Park i Kensington
Garden (dwa parki sąsiadujące ze sobą), Green Park, Regent’s Park i St. James’s Park. Są to obecnie największe tereny zielone w centrum Londynu.
W epoce wiktoriańskiej14 ze względu na stabilność rządów rozkwitała gospodarka i rósł dobrobyt,
a Wielka Brytania stała się największym mocarstwem światowym. W tej sprzyjającej atmosferze dokonywano wynalazków i finansowano budowę obiektów o charakterze publicznym. Z okazji wystawy światowej
odbywającej się w Londynie w roku 1851 wybudowano na terenie Hyde Parku słynny Pałac Kryształowy.
Był on pierwotnie pomyślany jako pawilon wystawowy, w którym prezentowano osiągnięcia techniki ówczesnej epoki15. Po wystawie w roku1854 pałac został przeniesiony do dzisiejszego Upper Norwood, gdzie
	The Leadenhall Building, Rogers Stirk Harbour + Partners (http://www.richardrogers.co.uk/work/buildings/the_
leadenhall_building/design).
10
	The Pinnacle, Kohn Pedersen Fox Associates, 21 st Century London The New Architecture, Kenneth Powell, Merrel
Publishers Limited, London 2012, 336 (http://www.kpf.com/project.asp).
11
	The Heron Tower Kohn Pedersen Fox Associates (http://www.kpf.com/project.asp).
12
	The Pint, Rafael Viñoly Architects (http://www.rvapc.com/).
13
	Zespół ośmiu parków w Londynie. Powstały założone na ziemiach, które pierwotnie należały do monarchii Anglii
oraz Wielkiej Brytanii i służyły, jako miejsce rekreacji dla rodziny królewskiej (głównie polowania). Wraz z postępującą urbanizacją i rozwojem Londynu, parki, które zostały zachowane jako otwarta przestrzeń, stały się dostępne
dla mieszkańców miasta. Obecnie jest osiem parków, które formalnie zaliczane są do królewskich. Łącznie zajmują
one powierzchnię ok. 22 km2 w Wielkim Londynie (http://www.royalparks.org.uk/).
14
	Epoka wiktoriańska – okres w historii Wielkiej Brytanii pod panowaniem królowej Wiktorii Hanowerskiej. Jej
rządy trwały do 1837 do 1901. Był to jeden z najdłuższych nieprzerwanych okresów panowania jednego monarchy
w nowożytnej historii. Wielka Brytania była wtedy u szczytu potęgi imperialnej, mówiło się, że nad Imperium
Brytyjskim słońce nigdy nie zachodzi. Były to też czasy rewolucji przemysłowej. W kraju panowała stabilizacja
i rósł dobrobyt, a Wielka Brytania stała się największym mocarstwem światowym. Takie wynalazki jak lokomotywa
Stephensona czy też maszyna parowa wynaleziona przez Jamesa Watta to symbole szybkiego rozwoju przemysłu
w ówczesnej Wielkiej Brytanii (http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/).
15
	Niezachowany do dziś budynek ze stalowych i szklanych prefabrykatów, pierwotnie wzniesiony w Hyde Parku na
terenach wystawowych w Londynie jako pawilon wystawowy na czas Wielkiej Wystawy w roku 1851. Zaprojekto9
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po rozbudowie był odpowiednikiem wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej, w którym odbywało się wiele koncertów, wystaw i innych imprez aż do 1936 roku, kiedy to obiekt spłonął. Innym znanym
przykładem jest powstały w 1871 Royal Albert Hall16. W roku 1934 wybudowano dużą halę widowiskowosportową nieopodal stadionu Wembley. Wembley Arena jest krytym obiektem wielofunkcyjnym i obecnie
jednym z najważniejszych miejsc koncertowych na świecie17. W dzielnicy Royal Borough of Kensington
and Chelsea znajduje się wybudowany w latach 1935–1937 z inicjatywy środowisk przemysłowych zespół
połączonych ze sobą wielofunkcyjnych hal. W latach 30. w hali odbywały się liczne targi, ale także m.in.
zawody narciarskie, na potrzeby których w jej wnętrzu zbudowano sztuczny stok narciarski18. Po wojnie
hala pełniła rolę obiektu o charakterze wystawienniczym, a dodatkowo od lat 70. gościła liczne koncerty
gwiazd muzyki popularnej, a także organizowano tu spektakle operowe. W roku 1991 otwarta została druga
hala, Earls Court Two, połączona z pierwszą mobilną przegrodą, którą można łatwo rozmontować i połączyć
obie hale w olbrzymi obiekt. Stosunkowo nowym obiektem jest wielofunkcyjna hala mieszcząca zespół
powierzchni o charakterze wystawienniczym wybudowana w latach 2000–2001 w dzielnicy Docklands
zwana ExCeL19. Realizacje wielu współczesnych wielofunkcyjnych obiektów oparte na obowiązujących
obecnie zasadach zrównoważonego i ekologicznego projektowania powstały w Londynie z okazji igrzysk
olimpijskich, które odbyły się w tym mieście w roku 2012. Skoncentrowane one zostały na terenach nowo
zaprojektowanego Parku Olimpijskiego20 w północno-wschodniej części Londynu. Głównym założeniem
jakie przyświecało projektantom zespołu obiektów olimpijskich, jest dostosowanie obiektów do tego, żeby
wany przez Josepha Paxtona budynek miał 549 m długości i 43 m wysokości. Pałac był budowlą niezwykłą nie tylko z powodu swoich rozmiarów, ale też ze względu na to, że wzniesiono ją z prefabrykatów. Składała się z żelaznej
konstrukcji, w której umocowane były szyby z przeźroczystego szkła. Chiński inwestor Zhong Rong Group ogłosił
plany odbudowy pałacu Josepha Paxtona w październiku 2013 roku. Do realizacji projektu została wybrana firma
Arup (http://inhabitat.com/londons-historic-crystal-palace-to-be-rebuilt-by-chinas-zhongrong-group-and-arup/).
16
	Sala koncertowa w Londynie wybudowana w 1871 roku poświęcona mężowi królowej Wiktorii, księciu Albertowi. The Royal Albert Hall zlokalizowany jest w dzielnicy South Kensington w centralnym Londynie, The Royal
Albert Memorial jest częścią założenia upamiętniającego księcia Alberta – niedaleko znajduje się Albert Memorial,
pomnik ku czci męża zaprojektowany przez samą królową Wiktorię. Autorami projektu The Royal Albert Hall są
inżynierowie budownictwa: kapitan Francis Fowke i generał Henry Y.D. Scott z korpusu Królewskich Inżynierów
(Royal Engineers) (http://www.victorianlondon.org/buildings/alberthall.htm).
17
Obiekt zbudowany w 1934 roku przez Elvina Arthura na Igrzyska Imperium Brytyjskiego. Pierwotnie mieścił się
tam basen (dawna nazwa Empire Pool) basen używany był w czasie Olimpiady w 1948 roku. Wembley Arena
została odnowiona wraz ze stadionem Wembley w ramach rewitalizacji dzielnicy Wembley. Remont kosztował
35 milionów funtów i otwarto ją dla publiczności w dniu 2 kwietnia 2006 (http://www.londonboxoffice.co.uk/wembley-arena/history).
18
Obiekt miał być najważniejszym w Wielkiej Brytanii miejscem wystaw i targów, służących rozwojowi gospodarki.
W hali znalazł się m.in. basen o wymiarach 60 × 30 metrów, który po wypompowaniu wody może być wypełniony
specjalną konstrukcją, przy pomocy której w niemal niezauważalny dla odwiedzających sposób staje się on częścią
podłogi, powiększając powierzchnię użytkową hali. Cała operacja likwidacji lub przywrócenia basenu zajmuje
cztery doby (http://www.olympic.org/london-2012).
19
Budowa starszej części obiektu została ukończona w roku 2000, otwarcie nastąpiło w 2001. W roku 2008 ExCeL
został kupiony przez państwowego operatora powierzchni wystawienniczych ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podjęto decyzję o rozbudowie, która zakończyła się w 2010 roku. Po rozbudowie ExCeL ma powierzchnię
użytkową ok. 100 tysięcy m2, bezpośrednio do celów wystawienniczych może zostać wykorzystane ok. 90 tysięcy
m2. Oprócz dwóch ogromnych hal wystawowych, dających się łatwo podzielić na mniejsze pomieszczenia za sprawą ruchomych ścian, w Centrum znajduje się 6 hoteli, ok. 30 barów i restauracji, szereg sal konferencyjnych oraz
parking na ok. 3700 samochodów. Podczas igrzysk olimpijskich ExCel był miejscem rozgrywania zawodów w siedmiu dyscyplinach, które odbyły się na pięciu niezależnych arenach zbudowanych wewnątrz hal wystawienniczych
(http://www.georgianhousehotel.co.uk/london-famous-venues/excel-centre-docklands.asp).
20
http://activehistory.ca/2012/07/2012-london-olympic-park-through-time/
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w przyszłości po zakończeniu olimpiady mogły one służyć mieszkańcom północno-wschodniej dzielnicy
Stratford. Głównym obiektem zespołu jest Stadion Olimpijski21 o ekspresyjnej formie architektonicznej,
który powstał w latach 2007–2011 jako główna arena Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012. W trakcie olimpiady odbyły się na nim ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk oraz zawody w konkurencjach lekkoatletycznych. Tę samą rolę pełnił również w czasie igrzysk paraolimpijskich. Po igrzyskach planowana była
przebudowa obiektu i przekazanie go jednemu z londyńskich klubów piłkarskich. Zgodnie z tymi planami
w marcu 2013 podjęto decyzję o oddaniu stadionu pod opiekę klubowi West Ham United, który podjął się
odpowiedniej przebudowy areny. W jej ramach górne sektory widowni są rozbierane i utylizowane zaś
stadion będzie dysponował jedynie 25 000 miejscami na niższym poziomie widowni. Jednym z obiektów,
który już pierwotnie został zaprojektowany jako budynek o mobilnej strukturze i właściwie, bez żadnej
przebudowy daje się zaadaptować do zmiennej ilości widzów jest hala Copper Box22. Na początkowym etapie przygotowań do igrzysk olimpijskich hala określana była jako Handball Arena (Arena Piłki Ręcznej).
Wiązało się to z faktem, że miały się odbyć w niej fazy grupowe turniejów w tej dyscyplinie dla obu płci,
a także ćwierćfinały kobiet. Później zadecydowano, iż będzie ona także miejscem zawodów szermierczych
w ramach turnieju pięcioboju nowoczesnego i z tego powodu nazwa została zmieniona na obecną. Hala
była wykorzystywana także podczas paraolimpiady, w czasie której odbył się w niej turniej goalballu. Zawody te mogło oglądać do siedmiu tysięcy widzów. Realizacja hali rozpoczęła się w lipcu 2009 i trwała do
maja 2011. W przeciwieństwie do Basketball Areny przypominającej z zewnątrz pogniecione papierowe
pudełko, drugiej hali na terenie Parku Olimpijskiego, Copper Box pozostał po igrzyskach na swoim miejscu. Planowana jest jedynie adaptacja budynku polegająca na dostosowania obiektu do uprawiania sportu
amatorskiego. Hala stanie się miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców okolicznych dzielnic. Będzie
w niej można również organizować zawody sportowe. Powstanie tam również klub fitness i kawiarnia.
Począwszy od sezonu 2013/14 Copper Box będzie także wykorzystywana jako arena British Basketball
League, w której swoje mecze rozgrywać będzie drużyna London Lions. Hala Copper Box zaprojektowana została w sposób prosty i nie naruszający równowagi ekologicznej. Jest ona jednym z czterech stałych
obiektów sportowych w londyńskim Parku Olimpijskim i trzecią co do wielkości halą sportowo-widowiskową w Londynie. Zbudowana z myślą o elastycznym i różnorodnym wykorzystaniu hala Copper Box
nie tylko była areną zawodów w różnych dyscyplinach sportu podczas Igrzysk Olimpijskich 2012, ale
funkcjonuje obecnie jako obiekt rekreacyjno-treningowy, oferując szeroką gamę działalności od lokalnych imprez sportowych po większe zawody, koncerty i wystawy. Charakterystycznym elementem bu	The London 2012 Olympic Stadium, obecnie The Stadium Queen Elizabeth Olympic Parc, Populous, Ron Sheard,
Biuro Happold. Pojemność stadionu wynosi 80 000 widzów, a jego budowa, wraz z zakupem gruntu oraz parkiem
olimpijskim kosztowała 537 mln funtów. W 2017 roku obiekt będzie areną lekkoatletycznych mistrzostw świata.
Stadion został nominowany do prestiżowej nagrody architektonicznej Stirling Prize. Budowa stadionu trwała od
maja 2008, choć prace przygotowujące teren w dzielnicy Stratford zaczęto prawie rok wcześniej. Konstrukcja budząca kontrowersje ze względów estetycznych i finansowych stanęła jeszcze w 2011 roku, jednak oficjalne otwarcie
obiektu miało miejsce dopiero w maju 2012. Stadion olimpijski w Londynie po przebudowie po Olimpiadzie będzie
miał nowy, dwa razy większy dach nad wszystkimi miejscami na trybunach. Koszt remontu szacowany jest na
41 mln funtów (ponad 200 mln złotych). Rozbiórka obecnego dachu rozpocznie się jeszcze w tym roku. Budowa
nowego dachu ma zakończyć się wiosną 2015 roku. Natomiast w 2017 stadion będzie areną mistrzostw świata
w lekkoatletyce. Wymiana dachu to nie jedyne prace, jakie będą prowadzone w tym obiekcie. Od sezonu 2016/17
swoje mecze na nim będą rozgrywać piłkarze West Ham United. Na stadionie pojawią się dodatkowe, demontowalne trybuny, umożliwiające oglądanie spotkań tuż przy linii bocznej boiska; Kenneth Powell, 21 st Century London
The New Architecture, Merrel Publishers Limited, London 2012, 16-19.
22
(dosłownie Miedziane Pudełko) Make Architects – hala sportowa na terenie Parku Olimpijskiego w Londynie,
zawdzięczająca swoją nazwę elewacji o zewnętrznej warstwie wykonanej z miedzi, w większości pochodzącej
z recyclingu złomu. Tym materiałem pokryta jest przeważająca część fasady oraz dach (http://copperconcept.org/pl/
referencje/hala-do-pilki-recznej-copper-box-londyn-wielka-brytani).
21
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dynku jest elewacja o powierzchni 3000 m2, pokryta miedzią o zawartości 65% materiału pochodzącego
z recyklingu. Istotne jest, że materiał ten jest tani i nie ulega korozji atmosferycznej, a z upływem czasu
będzie ulegał procesowi patynowania. Nie wymaga on również czyszczenia lub konserwacji. W dachu
obiektu umieszczono 88 rur świetlnych, wprowadzających światło dzienne do wnętrza obiektu, z zamiarem osiągnięcia rocznych oszczędności energii sięgających 40% w porównaniu z systemami opartymi na
oświetleniu sztucznym. Elastyczny układ kształtowania widowni polegający na systemie wysuwanych
sektorów z miejscami siedzącymi pozwala na zmianę konfiguracji wnętrza hali w przypadku imprez
wymagających pojemności widowni do 6000 miejsc. System jest uruchamiany elektronicznie, umożliwiając szybką i łatwą zmianę konfiguracji. Konstrukcja hali ma formę prostej struktury przestrzennej,
która w żywym, wielobarwnym wnętrzu mieści boisko do gier zespołowych o powierzchni 2750 m2.
Wszyscy odwiedzający, w tym także niepełnosprawni, wchodzą do hali na poziomie przeszklonego holu,
który otacza budynek, umożliwiając oglądanie tego, co dzieje się wewnątrz, oraz rozświetla okolice
obiektu w nocy. Budynek otrzymał w klasyfikacji BREEAM23 ocenę „doskonały”, ma niezwykle niskie
zużycie energii i został zaprojektowany w sposób zapewniający bardzo dużą trwałość jego struktury przy
minimalizacji kosztów utrzymania. Realizacja planu transformacji obiektów olimpijskich po zakończeniu olimpiady w Londynie będzie kosztować docelowo około 300 milionów funtów. Wprowadzanie go
w życie rozpoczęło się po zakończeniu paraolimpiady. Chodzi o zmniejszenie pojemności części trybun
ustawionych tymczasowo na Stadionie Olimpijskim czy też w pływalni Aquatics Centre24, a także o rozebranie hali do koszykówki, przypominającej z zewnątrz pogniecione papierowe pudełko. Koszykówka
w Wielkiej Brytanii jest mało popularnym sportem, prawie zupełnie nieuprawianym. Dlatego komitet
organizacyjny LOSOG nie widzi sensu dalszego utrzymywania obiektu przeznaczonego tylko dla tej
Dyscypliny. Obiekt został zaprojektowany jako rozbieralny i po olimpiadzie został rozebrany i przetransportowany do jednej z gmin w Wielkiej Brytanii, gdzie po ponownym wybudowaniu ma służyć
młodzieży jako wielofunkcyjny obiekt sportowy.
W miejscu, gdzie stała ta hala, firma deweloperska Taylor Wimpey ma wybudować w najbliższych
latach osiedle z około tysiącem mieszkań. Aquatic Center z trybunami zmniejszonymi do 2500 miejsc jest
przekształcany w publiczną pływalnię, na której będą mogły się też odbywać międzynarodowe zawody. Do
nazwy Parku Olimpijskiego zostało dodane w lipcu 2013 roku imię królowej Elżbiety II. Na jego terenie
powstają też sklepy i punkty usługowe, które mają zaspokoić potrzeby przyszłych mieszkańców planowanego tu osiedla oraz niedalekiej wioski olimpijskiej przekształconej w apartamenty mieszkalne. Zostały
one po remoncie sprzedane po preferencyjnych cenach. Tor, na którym toczyła się rywalizacji w kolarskich
wyścigach BMX, pod nazwą Velopark, stanie się po toczących się pracach dostosowujących ogólnodostępnym obiektem dla amatorów rowerowej jazdy w dość ekstremalnej odmianie. Po zostanie na swoim
miejscu Welodrom25. Zostaną również rozebrane metalowe tymczasowe trybuny na sześć tysięcy miejsc.
	Certyfikat BREEAM (BRE Environmental Assessment Metod) jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod
oceny budynków pod kątem ich ekologiczności w Europie. Została stworzony w 1990 roku przez organizację BRE
(Building Research Establishment). Metoda ta skupia się na ocenie jakości prowadzonego procesu inwestycyjnego.
BREEAM jest doskonałym narzędziem zarządzania projektem. Celem jego stosowanie jest wyznaczanie nowych
standardów w budownictwie. Konsekwencją jego stosowania są ogromne osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania obiektu oraz efektywności systemów infrastruktury budynku (http://www.plgbc.org.pl/
systemy-oceny/breeam.html).
24
	Aquatics Centre, Centrum Sportów Wodnych, zaprojektowane przez biuro Zahy Hadid (http://www.zaha-hadid.
com/architecture/london-aquatics-centre/).
25
Welodrom, kryty tor kolarski, wybudowany jako pierwszy stały obiekt, jaki został zrealizowany na potrzeby Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 r. Hala w kształcie paraboloidy hiperbolicznej swoją formą i linią
dachu ma odzwierciedlać geometrię toru kolarskiego. Zewnętrzna powłoka elewacji wykonana z drewna cedrowego
umieszczona na lekkiej, stalowej konstrukcji koresponduje z nawierzchnią toru wykonaną z drewna sosny syberyj23
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Riverbank Arena, w której odbywały się mecze w hokeju na trawie, zostanie rozebrana i odbudowana na
północnym skraju części tego terenu – Eton Manor – z pomniejszonymi do trzech tysięcy (z pierwotnych
15 000 miejsc) trybunami dla widzów. Ich konstrukcja jednak daje możliwość zwiększenia liczby miejsc
w razie organizacji poważniejszych imprez.
Natomiast tereny w Hadleigh Farm, gdzie z około 500 ton litych skał oraz 3500 ton kamieni, usypano trasę do wyścigów w kolarstwie górskim będą ogólnodostępnym obiektem rekreacyjnym do biegania
i jazdy na rowerze.
Do swojego pierwotnego przeznaczenia zostanie przywrócony teren Horse Guards Parade położony
niedaleko Buckingham Palace. Po likwidacji boisk do siatkówki plażowej znów będą się tam odbywać
parady z udziałem Królewskiej Straży Konnej.
Niewątpliwie największym wielofunkcyjnym obiektem widowiskowym Londynu jest hala Millenium Dome26, zwana również Greenwich Arena, jeden z milenijnych obiektów, które wraz London Eye27
powstały specjalnie na powitanie nowego tysiąclecia. Autorem projektu jest renomowana pracownia Richard Rogers Partnership.
O kulisach zrodzenia się idei powstania tego obiektu i swoistej roli mecenatu państwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych Londynu dowiedzieć się można było w trakcie zwiedzania wystawy poświęconej twórczości autora obiektu Richarda Rogersa28. Charakterystyczna kopuła obiektu z dwunastoma stumetrowymi pylonami stała się nowym symbolem Londynu. Millennium Dome mieści obecnie trzydzieści
pokaźnych sal koncertowych. Największą z nich jest O2 Arena, która zapewnia organizację imprez dla około 24 000 widzów, tym samym stając w czołówce sal widowiskowych Europy. Millenium Dome to obiekt
o charakterze wielofunkcyjnym, którego struktura przestrzenna i charakter przekrycia umożliwiają wielorakie użytkowanie. W 2005 roku Millennium Dome została przejęta przez operatora telefonii komórkowej
O2 i od tamtej pory budynek również nosi nazwę O2. W trakcie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie
w 2012 odbywały się tu również zawody sportowe. Obecnie odbywają się tu koncerty muzyczne oraz imprezy sportowe. Millenium Dome to nie tylko osiągnięcie w zakresie techniki na miarę XXI wieku29, ale
i architektura o charakterze symbolicznym. Każdy z dwunastu masztów podtrzymujących ten gigantyczny
namiot symbolizuje jeden miesiąc roku lub jedną godzinę tarczy zegara, zaś średnica Millenium Dome
wynosi 365 metrów – po jednym metrze na każdy dzień roku.
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu powstała jeszcze jedna inwestycja o wyjątkowym i nowatorskim charakterze. Jest to tym razem inwestycja o charakterze infrastrukturalnym - kolejna trasa metra
o nazwie Emirates Air Line unosząca się 90 m nad powierzchnią ziemi. Jest to pierwsza w Wielkiej Brytanii miejska kolej linowa, która oferuje innowacyjny sposób na przekraczanie londyńskiej Tamizy. Podróż
skiej. Projekt: Hopkins Architects (http://www.hopkins.co.uk/projects/3/131/).
	Znana również jako Arena O2, zlokalizowana w dzielnicy Greenwich, arch. HOK Sport, Richard Rogers Parternship, Buro Happold. Dach o średnicy 365 m wykonany jest z PTFE teflonu powleczonego włóknem szklanym.
Obiekt został sfinansowany przez rząd brytyjski. Początkowo obiekt nie odniósł komercyjnego sukcesu. Pozostawał
zamknięty od dnia oddania go do użytku 31 grudnia 2000 do 24 czerwca 2007. Posiada obecnie unikalną krytą
arenę, najlepszą salę koncertową Europy, maksymalna pojemność do 22 000 widzów, 96 luksusowych lóż na dwóch
poziomach, 11 sal kinowych, 2200 miejsc parkingowych. Koszt budowy to 1.1 mld USD. Obecnie obiekt zarządzany przez Anschutz Entertainment Group (AEG) (http://www.theo2.co.uk/).
27
	The London Eye, Marks Barfield Architects (http://www.marksbarfield.com/).
28
	Richard Rogers RA “Inside Out”, wystawa dorobku, Burlington Gardens, Londyn.
29
„Sieć cięgien, do której przytwierdzono pokrycie składa się z serii cięgien radialnych, ułożonych w pary, które
posiadają rozpiętość 82 stóp (25 metrów) pomiędzy złączami, zawieszonymi na cięgnach wiszących, połączonych
ze szczytami masztów. Złącza są również spięte z cięgnami zewnętrznymi, zapewniającymi stabilność konstrukcji.
Cięgna radialne zwieszone w dół są sprężone przez cięgna wiszące, co powoduje, że są one niemal proste, zmieniając powierzchnię kopuły w serię paneli przypominających facety”, Angus J. MacDonald, Long Span Structures,
Architecture Week, No. 139, 2003.0326, B1.2.
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kapsułami kolejki przypomina bardziej lot szybowcem, oferując jednocześnie niezapomniane widoki. Ta
inwestycja wyznacza nowe standardy, wkraczając w zupełnie inny wymiar komunikacji miejskiej.
Metamorfoza Londynu, jaką można zaobserwować w ostatnich latach, to proces bardzo przemyślany stąd może nie tak gwałtowny, jaki obserwujemy w innych metropoliach świata, zwłaszcza tych nowo
rozwijających się. Sposób jej przebiegu świadczy o olbrzymim doświadczeniu oraz niebywałej roztropności urbanistycznej i finansowej, której może pozazdrościć niejedna wielka stolica – w tym również świata
zachodniego. Tutaj warto zauważyć, jak skrupulatnie miasto podeszło do kwestii ostatniej olimpiady, decydując się wybudować obiekty sportowe, które po imprezie będzie można łatwo zredukować, przebudowując je bądź całkowicie demontując. Można zaobserwować tutaj przewagę umiaru i zdrowego rozsądku
nad wybujałą pokusą tworzenia nikomu niepotrzebnych ikon, często bardzo kosztownych, a przy tym zupełnie nierentownych. Realizacja planu transformacji obiektów olimpijskich po zakończeniu olimpiady w
Londynie będzie kosztować docelowo około 300 milionów funtów. Wprowadzanie go w życie rozpoczęło
się zaraz po zakończeniu paraolimpiady. Obserwacje dotyczące wielofunkcyjnych obiektów widowiskowo-sportowych Londynu wskazują na szereg problemów związanych z ich użytkowaniem. Te duże i niewątpliwie drogie obiekty powinny być projektowane w sposób umożliwiający ich elastyczne użytkowanie
i zmianę aranżacji ich układu funkcjonalnego z uwzględnieniem dostosowania do wymagań i trendów,
które w skrajnym przypadku nie były jeszcze znane w chwili, kiedy założenia do projektowania i projekty
tych obiektów powstawały. Niekiedy jeszcze przed końcem budowy i ich oficjalnym przekazaniem do
użytkowania i otwarciem okazuje się, że rozwiązania funkcjonalne nie nadążają za najnowszymi standardami użytkowania tego typu obiektów30. Osobną kwestią jest budowa obiektów okolicznościowych, które
z racji jednorazowości czy też unikalnego charakteru imprezy, dla potrzeb której zostały zaprojektowane
i zbudowane muszą być potem dostosowane do potrzeb codziennego użytkowania bądź też rozebrane.
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Ill. 1. Office buildings in the historical center of London
(photo by author)

Ill. 2. Multifunctional venue Earls Court Two, front
elevation view (photo by author)

Il. 1. Budynki biurowe w ścisłym historycznym centrum
Londynu (fot. aut.)

Il. 2. Kompleks hal wielofunkcyjnych Earls Court Two,
widok elewacji frontowej (fot. aut.)

22

Ill. 3. The Millennium Dome, known also as the O2
Arena, designed by: Richard Rogers Partnership, HOK
Sport, Buro Happold (photo by author)

Ill. 4. The Copper Box, multifunctional sport arena
located in the Olympic Park in London, designed by the
Make Architects (photo by author)

Il. 3. Millenium Dome znana również jako Arena O2,
projekt: Richard Rogers Parternship,arch. HOK Sport,
Buro Happold (fot. aut.)

Il. 4. Copper Box, wielofunkcyjna hala sportowa na
terenie Parku Olimpijskiego w Londynie, projekt: Make
Architects (fot. aut.)

Il. 5. A velodrome, an indoor cycling track, built as
the first permanent facility created for the needs of the
Olympic Games in London in 2012, designed by Hopkins
Architects (photo by author)

Ill. 6. The Aquatics Centre, Water Sports Centre during
renovation, designed by Zaha Hadid Architects (photo by
author)

Il. 5. Welodrom, kryty tor kolarski, wybudowany jako
pierwszy stały obiekt, jaki został zrealizowany na
potrzeby letnich igrzysk olimpijskich w Londynie w
2012 r., projekt: Hopkins Architects (fot. aut.)

Il. 6. Aquatics Centre, Centrum Sportów Wodnych
w trakcie przebudowy, projekt: Zaha Hadid Architects
(fot. aut.)
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Ill. 7. The Copper Box, multifunctional sport arena
located in the Olympic Park in London, designed by the
Make Architects (photo by author)

Ill. 8. The London 2012 Olympic Stadium currently The
Stadium Queen Elizabeth Olympic Park, designed by:
Populous, Ron Sheard, Biuro Happold (photo by author)

Il. 7. Copper Box, wielofunkcyjna hala sportowa na
terenie Parku Olimpijskiego w Londynie, projekt: Make
Architects (fot. aut.)

Il. 8. The London 2012 Olympic Stadium obecnie
The Stadium Queen Elizabeth Olympic Parc, projekt:
Populous, Ron Sheard, Biuro Happold (fot. aut.)
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Abstract
The article presents the history, principles of organization and operation of the Academy of St. Luke. The
basic form of representation the works – projects at the Academy were drawings. Principles developed in
the Academy had a significant impact on teaching in later architectural schools. The European architectural
universities, regardless of their general profile – whether it was polytechnics or academies of fine arts –
drawings were considered one of the main subjects of profiling education of an architect.
Keywords: architecture, drawing, academic competition
Streszczenie
W artykule przedstawiono historię powstania, zasady organizacji oraz działalność Akademii św. Łukasza.
Podstawową formą wypowiedzi reprezentatywną dla pracy w Akademii był rysunek. Zasady wypracowane
w Akademii wywarły znaczący wpływ na dydaktykę późniejszych uczelni architektonicznych. W europejskich uczelniach architektonicznych, niezależnie od ich profilu ogólnego – czy to były politechniki,
czy akademie sztuk pięknych, rysunek uważany był za jeden z podstawowych przedmiotów profilujących
wykształcenie architekta.
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The Academy of St. Luke is one of the oldest painting, sculpture and architecture academies
in Italy. It was approved by the Decree of Pope Gregory XIII dated on 15 October 1577. Much earlier
(the exact has not been identified so far) an association of painters was founded, who gathered on the
Esquiline Hill in the little church of St. Luke. In 1478, this association called University changed its old
regulations and adapted a new statute consisting of 35 points. The original of the statute can be found
in the Archives of the Academy. It included legal principles established by consuls regarding painters,
miniaturists, embroiderers enrolled in the University, and there was defined the level of contributions
and the way in which the authorities were chosen [3, p. 8]. The university had its seat on the Esquiline
hill, close to the Basilica of Santa Maria Maggiore, next to the chapel juxta praesepe, which in the
second half of the 16th century was demolished during construction of Villa Montalto. Although little
information on the University remained to the present, a list of its 205 members is known, where some
Frenchmen and Spaniards are mentioned and which reveals that the University was opened to painters,
miniaturists and embroiderers. In the 16th century a division between artists and craftsmen took place.
At that time changes in the social conditions occurred, aristocratic art was created, which varied from
simple works performed in stone. Such artists as: Bramante, Raffaelo, Sangallo, Sansovino appeared.
They were widely respected and they lived in very good conditions. A slow transition from associations
to Academy took place. In year 1539, Pope Paul III issued a document, which introduced a division
between sculptors and masons.
At the end of the century the University was replaced with the Academy of St. Luke, which was
combined with the Vitruviana Academy founded on the initiative of such persons as: Marcello Cervini,
Tolomei, Vignola. The document of Pope Gregory XIII addressed to Cardinal Jacopo Savelli with support
of a painter Girolamo Muziano (1528–1592) was strengthened with the Bull of Pope Sykstus V, which not
only approved a new Academy of St. Luke, but it also endowed it with the church of St. Martin on the Roman
Forum together with goods and areas belonging to it. It was most likely a compensation for the Oratory of
St. Luke on Esquiline Hill demolished during construction of Villa Montalto. At that time, a considerable role
at Academy’s authorities played Cardinal Frederic Borromeo, a great protector and patron of the Academy,
and Federico Zuccari – a royal painter nominated as the Academy’s Prince in 1593. A fundamental structure
of the Academy was established as well as the provisions concerning the nomination for the Prince of the
Academy, procedures of convening assemblies devoted to art and detailed regulations concerning work of
Dormitories. These orders, along with privileges granted by the following Popes, constituted the base of
later Statutes from years: 1607, 1714, 1788, 1817 and 1905. Statutes implemented and sanctioned certain
order in the functioning of the Academy, established regulations concerning nomination for the Prince
of the Academy, procedures of convening assemblies devoted to the art, research, as well as religious
practices. Statutes specified also fundamental structure of the Academy, positions of assistants, negotiators,
administrators, drawers, tutors. Along with the first donations of Pope Sykstus V a plan to establish a guest
centre for young artists coming from abroad to Rome appeared. Federico Zuccari in his will bequeathed
the house at Trintaʼ dei Monti to the Academy, so that young people could study and during one and a half
year they did not incur considerable costs, after this period other students of modest means could take
their places. Soon, next donations took place, among others from Ferrit, Cattani, Palaestra, what led to
establishing a foundation and student scholarships.
Following names appear amongst Princes of the Academy: Zuccari, Poussin, Algardi, Girolamo,
Carlo Rainaldi, Carlo Fontana, Claudio di Lorena, Pietro da Cortona, Lebrun, Baciccia, Maratta, Preziado,
Person, Mens, Panini, Fuga, Canova, Thorwaldsen. The Academy consisted of two parts: the main Academy
with the most outstanding artists and the Association called also a Brotherhood, which was a remnant of
a former craftsmen’s guild, accepting less recognized artists. Apart from the Prince of the Academy the
Association was managed by two rectors, one arbitrator and one inspector. The Academy was appointed
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by the Papal States to exercise control over pieces of art, had a monopoly on their evaluation and on tax
collection from every public sale of paintings. Its activities were also aimed to a large extent at conservation
and protection of the antique art heritage. Some research programs on excavations were elaborated.
The Academy commenced teaching activity on the 14th November 1593. Federico Zuccari focused
the Academy, having earlier a corporate character, on a new theoretical and didactical goal. The base of
studying was formed by drawing, which could solve the eternal dispute referring to three fields of art:
painting, sculpture and architecture [6. p. 328]. It was written, that “(...) it is forbidden to discuss at the
Academy about the superiority of painting, sculpture or architecture, since each one of them is a daughter
of the same father, as noble as »disegno«, they have and should have the same nobleness and they should
be joined together (...), representatives of the three fields of art should compete with themselves for the
excellence and knowledge and for mastering and practicing both fields of art, as great Michelangelo
Buonarroti was saying and performing, who stated that every painter should be a sculptor and an architect,
and every sculptor and architect a painter” [1, p. 446, 447].
The primary features of the academic didacticism were formed in the 18th century. They were based
on Giovanni Bottari ideas, who claimed that an architect worthy of the name should master a drawing
skill so that: “(...) to be able to express painting and sculpture. The one who mastered it can be called an
architect (...). It is certain that making many drawings and striving in them for excellence, is making a man
subtle and full of invention, which is not possible to avoid, similarly as it is not possible to avoid suntan
when walking in the sun” [5, p. XIII]. Bottari claimed that practicing drawing allowed understanding some
specific technical problems. “A good drawer, performing on linen or in marble, better than others will lay
out apartments, stairs, workshops, courtyards and other parts of the palace. First of all because, as Vitruvius
says, no thing can be reasonably and beautifully shown without symmetry and proportions, which cannot be
mastered without an accurate reference to a body of a beautiful man, and apart from that in order to master
this task a great and elastic mind with easy and rich invention is needed. No one will become skilled in this
part of architecture, who will not reach a certain excellence in these abilities. Since we are debtors of many
wonderful inventions by great drawing artists, among whom you will find numerous poets, this art also
requires great mind” [5, p. XIII].
Teaching at the Academy included all fields of art disegno. In the 18th century following cathedrals
existed: theoretical Architecture, practical Architecture, basic and decorative Architecture, two cathedrals of
act drawing, two cathedrals of sculpture, of mythology, of history, of archaeology, of anatomy, of geometry,
of perspective, of engraving in stone, chalcography, hydraulics applied in art [5, p. XIV]. Teaching was
divided into “specialities” and no courses were finishing with a composition exercise understood as a form
of an exam.
Academic competitions played a very important role in the Academy’s activity. A drawing collection
gathered in its Archive was divided into two thematic groups, which correspond to subjects of organized
competitions. One group of works contains typical architectural topics, whereas the topics of the other were
based on still life composition, landscape drawings and figures. Despite this division there were no barriers
for students of painting to take part in architectural competitions and students of architecture often drew
topics from landscape composition and figure group.
The collection of architectural drawings begins with a set of 248 works by Ottavian Mascarin from the
16th century. Their thematic is diversified, contains various aspects of Mascarin’s life and studies. However,
the most important are the topics associated with building St. Spirito in Sassia in Rome, church St. Mary
in Traspontina on Borgo, with Bolognese complex in the vicinity of the Farnese Square and drawings and
projects made for the Monte Cavallo Square, from which the most interesting refer to winding stairs and
loggia. A very important, due to a chosen subject, is a series of 20 drawings associated with a reconstruction
within Vatican palaces.
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Following names appear in the collection of architectural drawings from the end of the 17th century
as: Bartolomeo Santini – author of the entrance to the villa dated for 1682; or Alessandro Speroni, Basilio
Spinelli and Ludovico Rusconi Speroni, who in 1679 designed churches for the academic competition.
Starting with the year 1702 the information on competition is more accurate. In this year Pope
Clement XI granted the Academy funds for their organization and from his name they were called Concorsi
Clementini. On the occasion of each competition an album was published, where topics from each class
were described, judges’ names were presented as well as those of winners receiving prizes. Concorsi
Clementini were the first carried out and awarded according to a precise set of regulations. Until 1844 the
lavish ceremony of awarding winners was taking place in a huge auditorium of Palazzo dei Conservatori in
Campidoglio. Later ceremony was taking place at the Academy seat adjacent to St. Luc church, and later
on in Academy’s building on Ripetta Street. The mechanism of Concorsi Clementini was following: three
subjects from three levels (classes) with a growing difficulty were proposed, from a large composition
placed in an urban or open space, through compositions – smaller designs, and finally third class was given
a task to draw a specified architectural complex or a detail. Topics for the first and second class envisage or
are inspired by concrete and actual problems requiring solutions. In 1705 a topic for the second class was
a façade restructuring of San Giovanni in Laterano what constituted the most controversial issue in this
century. In 1711 a topic for the first class was a project of a sacristy for the San Pietro Basilica. This subject
became a base for rivalry between architects for the next seventy years, until a partial realization by Carl
Marchonni in years 1776–1784.
The Academy did not restrict to Concorsi Clementini, which in years 1702–1869 thirty four were
conducted. In 1768 an autonomous competition was held, to which Carlo Pio Balestra gave his name. The
Balestra competition was repeated 16 times. First Balestra competitions were extremely interesting. Basing
on one topic they were answering to important problems on which it was discussed in the roman milieu.
These were issues like regularization of Ripa Grande Park (1768), or a total rearrangement of Piazza del
Popolo by enlargement of Augustine Closter and designing a new church (1773). A competition topic in
1801 was a military academy, in 1818 Academy of Arts, in 1819 relief Troiano, 1820 a building fulfilling
musical function, 1821 a museum and in years 1822–1825 relief Templum Pacis and a church design with
a joined monastery.
Third competition was supported by Canove and it was called with his name. It was repeated at least
seven times.
Better known and more popular was a competition funded and supported by Luigi Poletti, organized
for the first time in 1863 and repeated at least 11 times.
Finally, a three years competition called with name of Giovanni Montiroli, resolved for the first time
in 1909 and repeated seven times.
It can be generally stated, that in the competitive architectural works, despite the fact that drawings
were very precise, one tried at the same time to define the presented forms in a very plastic way. In orthogonal
drawings a contour made with line of various thicknesses was combined with areas of different shades and
textures. A spatial effect of a shape was reached, as a third dimension in an orthogonal drawing, with at
the same time, an exact definition of textures and types of materials of which it was made. In perspective
drawings forms were usually located in the landscape and their scale was often additionally precised by
figures placed in different plans of perspective.
In the second competition group topics were based on still life compositions, landscape and figures
drawings. Students did not compete with each other by copying the nature. One defined the composition
premises, which were to be realized. Throughout the history nature drawing was reserved for beginners,
while coping from ancient buildings or from works of great artists constituted an exercise for the best. In the
competitions certain general rules were accepted that were adjusted to the levels of three students’ classes.
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The third class, for the youngest, was to draw chiefly the antic sculptures, whereas in the second and first
class students were to develop, in a very detailed way, a defined topic. To be sure that a given work was
made by this specific student, it was necessary to draw an improvised at the very moment fragment of its
own drawing.
In year 1674 such personalities as Carlo Maratti and Giovanni Pietro Bellorigave Academy gave
a new theoretical and didactic direction. Life studies by Carlo Maratti, Romanelli, Naldini, Cozzy, Garzia
come from this period. Tutors’ activity left its trace not only in the drawing collection of the mentioned
above authors, but also in a series of works by Francesca Cozzy, proving his skill to use perspective,
Giovanni Battista Pesseri showing anatomy studies and drawings including both these disciplines by
Carl Cesi. Scarce group of drawings in the archive of Academy begins from the year 1754, when thanks
to the patronage of Pope Benedict XIV, a hall in the Capitol Palace was built as a sit of school of
nude. The female nude was not possible at that time, due to harsh Church ban, a male model posed
undressed in summer and dressed in winter. 513 drawings gathered in 9 albums coming from the school
of nude are found in the Academy’s archive. Albums from years 1760–1856 entitled flexures include
352 works, whereas following albums from years 1771–1805 consist of 79 drawings. It is visible above
all an individual way of interpretation of the same model by various artists in the presented works. There
is no absolute resemblance in presenting the model, and differences prove the individual preferences to
the interpretation of reality.
At this place it should be mentioned about drawings by Polish artists: Antoni Stroiński and Franciszek
Szmuglewicz. These works are at the Academy archive. F. Loret described them in his book [4, p. 30].
Last competitions at the Academy, which survived entering the piedmont period, were Poletti and
Montiroli competitions. When it comes to the first one, which began in 1868 and was continued to 1936, it
can be stated that it helped emphasizing the presence of two architects of the beginning of the 20th century:
Gulio Magni and G. B. Milani. Montiroli competition moved in time by one generation in relation to the
first one (from 1909) was a scene for architects in cultural milieu between two wars and lasted until the end
of the 1950’s. First edition is started with such names as Gismondi, Antonelli and Arnaldo Foschini with
a project of a building for the art exhibition. Second edition (1912) locates on the first place G. Bengini,
and on the second one A. Limongelli with a topic “theater building”. A topic from the year 1927 was
a “monumental entrance to the large state airport”, and in 1935 a “Building of Artist Association”. Last
competition from 1937 was combined with drawing of a chapel Cybo with St. Maria del Popolo or a chapel
of St. Theresa from Santa Maria della Vittoria. There are no doubts, that the convergence between reviving
an old habit of life drawing (what in the 18th century was reserved for the students of beginning years) and
a disappearing habit of organizing competitions was intentional. Competitions could have been an ideal
place for “modernist” experiments, for young students of Architecture Faculty. It has to be mentioned that
competitions were often held in the fascism period and their topic included mainly public buildings.
Summing up, one can note, that academic competitions survived in almost unaltered form until
the 20th century. They were a crowning achievement of didactics and a unique type of “magisterium”.
Paolo Marconi, Angela Cipriani and Enrico Valeriani divided them into three periods: 1) until the end of
18th century, until French Revolution; 2) from Rome occupancy by Napoleon until its occupancy by the
Piedmonts; 3) until Academy’s dissolution and introduction of architecture faculties at universities in the
1930s [5, p. XI]. First period was characterized by domination of Rome in the European architecture.
The Academy was occupied with corporate ideology, outstanding artists were active. However, a certain
restriction of enlightenment ideology could be observed. At this place it has to be stressed, that a source of
revolutionary architecture was to a greater degree in Rome rather than in Paris. The second period was more
static. Rome’s role was reduced to a national and even regional level. Competition participants were not so
outstanding artists, and finally, the Piedmonts liquidated Concorsi Clementini. In years 1870–1930 only the
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Romans were taking part in the competitions. Due to nationalization of education system, they ceased to
fulfill their old task, a unique magisterium, and the Academy lost a didactic role.
It can be stated, that a drawing was the basic form of expression representative for the work at the
Academy. It constituted both a medium and at the same time it was an independent piece of art. One can
observe in a great majority of competition works, that drawings were not only instrumentally treated,
as a mean to reach the goal. Despite the bulk of very precise information, they constituted autonomous
pieces of art. It was cared for expression, composition, diligent performance, reaching in this way a formal virtuosity.
In 1934 Academy moved to Palazzo Carpegna in vicinity of Trevi Fountain. This building owes its
fame to intervention of Francesco Borromini, who between 1643 and 1650 transformed the initial building and enlarged it to a current form, to the order of Cardinal Ulderico Carpegna. Its current architectural
appearance is the result of intervention that was taken in years 1933–1934 under the guidance of Gustavo
Giovannoni and Arnoldo Foschini with the goal to adjust it to the needs of the Academy of St. Luke.
In a new location the Academy was opened on the 24th April 1934. Spaces on the ground floor were assigned
to architectural and art exhibitions as well as a storeroom for drawings and books. On the first floor offices
of presidency are located, and on the third one a gallery. On a façade an academic emblem presenting an
evangelist figure with an ox and a book was placed. This constitutes a certain link with tradition, because
stamps on old documents present an image of St. Luke. On a stamp used in 1675 his image, drawn by the
Academy’s Prince of that period Carlo Cesio, a painter from Rietta, is visible.
In year 1705 under the guidance of Carlo Maranty an emblem of the Academy was chosen. It was an
equilateral triangle as a symbol of equity and unity of three arts represented at the Academy: architecture,
painting and sculpture. A geometric figure was created from brush, chisel and compasses. A motto taken
from Horatius “Poetic Art” Aequa potestas is placed on an emblem. However, a new emblem raised a critic.
One of the most outraged was a painter Lodowico David. In the middle of the 19th century the emblem was
encircled by a snake eating its own tail – “a symbol of eternity, laudable effort and foresight: »estote prudentes sicut serpentes« (...)” [2, p. 111].
Although nowadays didactics is not held at the Academy, it has to be underlined that the elaborated rules at the Academy had a considerable impact on the didactics of following architectural schools.
J. Zachwatowicz stated “that Italian schools, and particularly the Academy of St. Luke in Rome, become
oracle and pattern for architectural education strengthening for long the principles of academic classicism”
[8, p. 58]. It seems that a meaning, which was assigned to drawing ability at the Roman Academy of
St. Luke, cannot be overestimated. At the European architectural schools, regardless of their general profile
– whether technical universities or academies of fine arts, drawing was considered to be one of the basic
subjects shaping the architect’s education.
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Akademia św. Łukasza jest jedną z najstarszych akademii malarstwa, rzeźby i architektury we Włoszech. Została zatwierdzona dekretem papieża Grzegorza XIII, z dnia 15 października 1577 roku. Znacznie wcześniej (dokładna data nie została dotychczas określona) powstało stowarzyszenie malarzy, którzy
gromadzili się na Eskwilinie w małym kościółku św. Łukasza. Stowarzyszenie to o nazwie Uniwersytet,
w 1478 roku zmieniło swój stary regulamin i przyjęło nowy zawierający 35 punktów statut, którego oryginał znajduje się w Archiwum Akademii. Zostały tam zapisane „zasady prawne ustanowione przez konsulów, a dotyczące artystów malarzy, miniaturzystów, hafciarzy zapisanych do Uniwersytetu, ustalono wysokość składek oraz określono tryb wyboru władz” [3, s. 8]. Siedziba Uniwersytetu mieściła się na Eskwilinie
przy Bazylice Santa Maria Maggiore, obok kaplicy juxta praesepe, która w drugiej połowie XVI w. została
zburzona podczas prac budowlanych przy wznoszeniu Villi Montalto. Pomimo iż zachowało się niewiele
informacji dotyczących Uniwersytetu, to znana jest lista jej 205 członków, gdzie figuruje kilku Francuzów,
kilku Hiszpanów i z której wynika, że otwierał on swoje podwoje malarzom, miniaturzystom i hafciarzom.
W XVI wieku nastąpił pewien rozłam między artystami a rzemieślnikami. Nastąpiły wówczas zmiany
warunków społecznych, powstała sztuka arystokratyczna, różniąca się od prostych prac wykonywanych
w kamieniu. Pojawili się tacy artyści jak: Bramante, Raffaello, Sangallo, Sansovino. Byli powszechnie
szanowani oraz egzystowali w bardzo dobrych warunkach. Nastąpiło powolne przejście od stowarzyszeń
do Akademii. W 1539 roku papież Paweł III wydał dokument, którym wprowadził rozdział pomiędzy rzeźbiarzami a kamieniarzami.
Pod koniec wieku w miejsce Uniwersytetu została utworzona Akademia św. Łukasza, połączona
z Akademią Vitruviana powstałą z inicjatywy takich postaci, jak: Marcello Cervini, Tolomei, Vignola.
Dokument papieża Grzegorza XVIII skierowany do kardynała Jacopo Savelliego przy wsparciu malarza
Girolamo Muziano (1528–1592) został umocniony bullą papieża Sykstusa V, która nie tylko zatwierdzała
nową uczelnię pod wezwaniem św. Łukasza, ale wyposażała ją w kościół św. Marcina na Forum Romanum
łącznie z dobrami i terenami do niego należącymi. Była to najprawdopodobniej rekompensata za oratorium
św. Łukasza na Eskwilinie zniszczone podczas budowy Villi Montalto. W tym czasie we władzach Akademii znaczącą rolę miał jej znakomity protektor i mecenas – kardynał Fryderyk Borromeo oraz Fryderyk
Zuccari – malarz królewski, nominowany w 1593 roku na Księcia Akademii. Ustalona została zasadnicza
struktura Akademii, przepisy dotyczące nominacji na Księcia Akademii, procedury zwoływania zgromadzeń poświęconych sztuce oraz szczegółowe rozporządzenia dotyczące pracy Akademików. Zarządzenia te
wraz z przywilejami nadanymi przez kolejnych papieży stanowiły podstawę późniejszych Statutów z lat:
1607, 1714, 1788, 1817, 1905. Statuty wprowadzały i sankcjonowały pewien porządek w pracy Akademii,
ustalały przepisy dotyczące nominacji na Księcia Akademii, procedury zwoływania zgromadzeń poświęconych sztuce, badaniom, a także praktykom religijnym. Statuty precyzowały również zasadniczą strukturę
Akademii, stanowiska asystentów, negocjatorów, zarządców, rysowników, wychowawców. Wraz z pierwszymi darowiznami papieża Sykstusa V pojawił się projekt powołania gościnnego ośrodka dla młodych artystów przyjeżdżających do Rzymu z zagranicy. Federico Zuccari w swoim testamencie zostawił Akademii
w spadku dom przy Trintaʼ dei Monti, aby młodzi ludzie mogli studiować i przez półtora roku nie ponosili
znacznych kosztów, po tym okresie ich miejsca mogli zająć inni niezamożni studenci. Wkrótce nastąpiły
kolejne darowizny, między innymi, od Ferryty, Cattaniego, Palestry, co doprowadziło do utworzenia fundacji oraz stypendiów studenckich.
Wśród Książąt Akademii widnieją, między innymi, takie nazwiska jak: Zuccari, Poussin, Algardi,
Girolamo, Carlo Rainaldi, Carlo Fontana, Claudio di Lorena, Pietro da Cortona, Lebrun, Baciccia, Maratta,
Preziado, Person, Mens, Panini, Fuga, Canova, Thorwaldsen. Akademia składała się z dwóch części: z Akademii właściwej z najznakomitszymi artystami i ze Stowarzyszenia nazywanego też Bractwem, które było
pozostałością po dawnym cechu rzemieślniczym, przyjmującym artystów mniej uznanych. Poza Księciem
Akademii Stowarzyszenie było zarządzane przez dwóch rektorów, jednego rozjemcę i jednego wizytatora.
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Akademia otrzymywała od Państwa Kościelnego zadanie sprawowania kontroli nad dziełami sztuki, miała
monopol na wycenę dzieł artystycznych oraz ściąganie podatków z każdej publicznej sprzedaży obrazów.
Jej działania były również w znaczny stopniu ukierunkowane na konserwację i ochronę dziedzictwa sztuki
antycznej. Opracowano programy badań nad wykopaliskami.
Działalność dydaktyczną Akademia rozpoczęła 14 listopada 1593 roku. Federico Zuccari ukierunkował Akademię, mającą wcześniej charakter korporacyjny, na nowy cel, teoretyczny i dydaktyczny.
Podstawą studiowania był rysunek, który mógł rozwiązać odwieczną polemikę odnoszącą się do trzech
dziedzin sztuki: malarstwa, rzeźby, i architektury [6, s. 328]. Zapisano, że „(...) zabrania się dyskutowania
w Akademii o wyższości malarstwa, rzeźby lub architektury, bo skoro każda z nich jest córką tego samego
ojca, tak szlachetnego jak »disegno«, mają one i powinny mieć taką samą szlachetność, i być połączone (...), przedstawiciele poszczególnych sztuk winni współzawodniczyć między sobą co do doskonałości
i znajomości i ażeby opanować i uprawiać zarówno jedną, jak i drugą ze sztuk, tak jak to mówił i uczynił
wielki Michał Anioł, który głosił, że każdy malarz powinien być rzeźbiarzem i architektem, a każdy rzeźbiarz i architekt malarzem” [1, s. 446, 447].
Podstawowe cechy dydaktyki akademickiej zostały ukształtowane w XVIII wieku. Opierały się
one na ideach Giovanniego Bottariego, który twierdził, że architekt godny tego miana powinien opanować
rysunek tak, aby: „(...) móc wyrazić malarstwo i rzeźbę. Ten, kto dobrze opanował ten rodzaj może zwać
się architektem (...) Pewnym jest, że wykonywanie wielu rysunków i dochodzenie w nich do doskonałości,
czyni człowieka subtelnym i pełnym inwencji, czego nie można uniknąć, podobnie jak nie uniknie opalenizny ten kto chodzi na słońcu” [5, s. XIII]. Bottari twierdził, że uprawianie rysunku pozwala zrozumieć
konkretne problemy techniczne. „Dobry rysownik, ćwiczący na płótnie lub w marmurze, lepiej od innych
wykona rozplanowanie apartamentów, schodów, warsztatów, dziedzińców i innych części pałacu. Przede
wszystkim dlatego, że jak powiada Witruwiusz – żadnej rzeczy nie da się rozsądnie i pięknie pokazać, bez
symetrii i proporcji, których nie można opanować bez dokładnego odwołania się do członków pięknego
człowieka, a poza tym do dobrego opanowania tego zadania, trzeba wielkiego i elastycznego umysłu o łatwej i bogatej inwencji. Nikt nie dojdzie do wprawy w tej części architektury, kto nie doszedł do pewnej
doskonałości w tych umiejętnościach. Ponieważ jesteśmy dłużnikami wielu wspaniałych inwencji znakomitych mistrzów rysunku, wśród których znajdziecie licznych poetów, sztuka ta też wymaga wielkiego
umysłu” [5, s. XIII].
Nauczanie w Akademii obejmowało wszystkie dziedziny sztuki disegno. W XVIII wieku istniały
następujące katedry: architektura teoretyczna, architektura praktyczna, architektura podstawowa i dekoracyjna, dwie katedry rysunku aktu, dwie katedry rzeźby, mitologii, historii, archeologii, anatomii, geometrii,
perspektywy, rytownictwa w kamieniu, miedziorytnictwa, hydrauliki stosowanej w sztukach [5, s. XIV].
Nauka nie była dzielona na „specjalności”, nie było kursów zakończonych kompozycyjnym ćwiczeniem
stanowiącym formę egzaminu.
W działalności Akademii niezwykle istotna była rola konkursów akademickich. Kolekcja rysunków
znajdujących się w jej Archiwum podzielona została na dwie grupy tematyczne, które odpowiadają tematom organizowanych konkursów. Jedna grupa prac zawiera zadania typowo architektoniczne, natomiast
tematy drugiej bazowały na kompozycjach martwych natur, rysunkach krajobrazu oraz postaci. Pomimo
tego podziału nie było żadnych przeciwwskazań, aby studenci malarstwa uczestniczyli w konkursach architektonicznych, a studenci architektury rysowali tematy z grupy kompozycji krajobrazu i postaci, co też
i często się zdarzało.
Kolekcja rysunków architektonicznych zaczyna się od zbioru 248 prac Ottaviana Mascarina
z XVI wieku [7]. Tematyka ich jest zróżnicowana, zawiera różne aspekty życia i studiów Mascarina. Najważniejsze jednak, to tematy związane z budynkiem S. Spirito in Sassia w Rzymie, kościołem S. Maria in
Traspontina na Borgo, kompleksem bolońskim w pobliżu placu Farnese oraz rysunki i projekty wykonane
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dla placu Monte Cavallo, z których najciekawsze dotyczą kręconych schodów i loggii. Bardzo istotną, ze
względu na podjętą tematykę, jest seria 20 rysunków związanych z przebudową w obrębie pałaców watykańskich.
W kolekcji rysunków architektonicznych końca XVII wieku pojawiają się takie nazwiska, jak:
Bartolomeo Santini – autor wejścia do willi datowanego na 1682 rok; czy też Alessandro Speroni,
Basilio Spinelli i Ludovico Rusconi Speroni, którzy w 1679 roku wykonali projekty kościołów na konkurs akademicki.
Od 1702 roku informacje o konkursach są bardziej dokładne. W tym roku bowiem papież Klemens
XI przyznał Akademii środki na ich organizację i od jego imienia nazwano je klementyńskimi. Z okazji
każdego konkursu wydawano album, gdzie opisywano, między innymi, tematy dla każdej klasy, przedstawiano nazwiska jurorów oraz zwycięzców otrzymujących nagrody. Konkursy klementyńskie były pierwszymi przeprowadzanymi i nagradzanymi zgodnie z precyzyjnym regulaminem. Nagradzanie zwycięzców
do 1844 roku odbywało się z wielką ceremonią w ogromnej auli Palazzo dei Conservatori w Campidoglio.
Później uroczystość miała miejsce w siedzibie akademickiej przylegającej do kościoła SS. Luca, a następnie w budynku Akademii przy ulicy Ripetta. Mechanizm klementyńskich konkursów architektonicznych
był następujący: proponowano trzy tematy z trzech poziomów (klas) o wzrastającej trudności, od dużej
kompozycji umieszczonej w przestrzeni miejskiej lub w krajobrazie otwartym, poprzez kompozycje – projekty mniejsze, wreszcie trzecia klasa miała za zadanie narysować z natury zadany kompleks architektoniczny lub określony detal. Tematy dla klasy pierwszej i drugiej wyprzedzają bądź inspirowane są konkretnymi aktualnymi problemami wymagającymi rozwiązań. W 1705 roku tematem dla drugiej klasy była
restrukturyzacja fasady San Giovanni in Laterano, co stanowiło najbardziej kontrowersyjne zagadnienie
tego wieku. W 1711 roku temat dla pierwszej klasy to projekt zakrystii dla Bazyliki San Pietro. Temat ten
stał się podstawą do rywalizacji pomiędzy architektami przez następne siedemdziesiąt lat, aż do częściowej
realizacji przez Carla Marchionniego między 1776 a 1784 rokiem.
Akademia nie ograniczyła się jedynie do konkursów klementyńskich, oprócz serii trzydziestu czterech przeprowadzonych w latach 1702–1869, odbył się w 1768 roku autonomiczny konkurs, któremu dał
swoje imię Carlo Pio Balestra. Konkurs Balestry został powtórzony szesnaście razy. Pierwsze konkursy
Balestry w grupie rysunków architektonicznych były niezwykle interesujące. Bazując na jednym temacie
odpowiadały na istotne problemy, o których dyskutowano w środowisku rzymskim. Były to zagadnienia,
takie jak uporządkowanie parku Ripa Grande (1768 r.) czy też całkowita przebudowa Piazza del Popolo
przez rozbudowę klasztoru augustiańskiego i zaprojektowanie nowego kościoła (1773 r.). Tematem konkursu z 1801 roku była szkoła wojskowa, w 1818 r. Akademia Sztuk Pięknych, w 1819 r. relief Troiano,
w 1820 r. budynek spełniający funkcje muzyczne, w 1821 r. muzeum, a w latach 1822–1825 relief Templum Pacis i projekt kościoła z przyłączonym do niego klasztorem.
Trzecim konkursem był wspomagany przez Canove i nazwany jego imieniem, powtarzany przynajmniej siedem razy.
Bardziej znany i cieszący się większą popularnością był konkurs ufundowany i wspomagany
przez Luigia Polettiego, przeprowadzony po raz pierwszy w 1863 roku i powtarzany co najmniej jedenaście razy.
Wreszcie na zakończenie, trzyletni konkurs nazwany imieniem Giovanni Montiroli, rozstrzygnięty
po raz pierwszy w 1909 roku i powtarzany siedmiokrotnie.
Ogólnie można stwierdzić, że w konkursowych pracach architektonicznych, pomimo że rysunki
wykonywane były bardzo precyzyjnie, to jednocześnie w niezwykle plastyczny sposób starano się określać
przedstawiane formy. W rysunkach ortogonalnych często łączono kontur wykonywany kreską o zróżnicowanej grubości, z plamą o różnych walorach szarości i różnych fakturach. Uzyskiwano przez to przestrzenność bryły, jak gdyby trzeci wymiar w rysunku ortogonalnym, przy jednoczesnym dokładnym określa-

34
niu faktur i rodzajów materiałów, z których jest ona wykonana. W rysunkach perspektywicznych obiekty
zwykle były umieszczane w krajobrazie, a ich skala często dodatkowo precyzowana sylwetkami postaci
umiejscawianymi w różnych planach perspektywy.
W drugiej grupie konkursowej tematy bazowały na kompozycjach martwych natur, rysunkach krajobrazu oraz postaci. Studenci nie konkurowali jednak ze sobą jedynie na zasadzie studiów z natury przez
jej kopiowanie. Określano założenia kompozycyjne, które należało zrealizować. Przez wieki rysowanie
z natury zarezerwowane było do ćwiczeń dla początkujących, podczas gdy kopiowanie z budowli antyku
lub z dzieł wielkich twórców stanowiło formę ćwiczenia dla najlepszych. W konkursach zostały przyjęte
pewne ogólne zasady, dostosowane do trzech klas studentów. Klasa trzecia, dla najmłodszych miała rysować z natury przede wszystkim rzeźby antyczne. Natomiast w drugiej i pierwszej klasie studenci mieli rozwinąć, bardzo szczegółowo określony temat. Aby mieć pewność, że dana praca jest autorstwa tego właśnie
studenta, należało narysować improwizowany na poczekaniu fragment swego rysunku.
W 1674 roku takie osobowości, jak Carlo Maratti i Giovanni Pietro Bellori nadały Akademii nowy
kierunek teoretyczny i dydaktyczny. Właśnie z tego okresu pochodzą studia z natury autorstwa Carla Marattiego, Romanelliego, Naldiniego, Cozzy, Garziego. Działalność nauczycieli pozostawiła swój ślad nie
tylko w zbiorze rysunków wyżej wymienionych autorów, ale również w całej serii prac Francesca Cozzy
świadczących o jego umiejętności posługiwania się perspektywą, Giovanni Battista Pesseri ukazujących
studiowanie anatomii oraz rysunkach zawierających obie te dyscypliny autorstwa Carla Cesiego. Nieliczna
grupa rysunków, znajdująca się w archiwach Akademii, rozpoczyna się od 1754 roku, kiedy to dzięki mecenatowi papieża Benedykta XIV została wybudowana sala w Pałacu Kapitolińskim jako siedziba szkoły
aktu. Niemożliwe były wówczas akty kobiece, ze względu na surowy zakaz Kościoła, a model męski pozował rozebrany w lecie i ubrany w zimie. W archiwum Akademii znajduje się 513 rysunków zgromadzonych
w 9 albumach pochodzących właśnie ze szkoły aktu. Albumy z lat 1760–1856 zatytułowane zagięcia zawierają 352 prace, natomiast kolejne albumy z lat 1771–1805 zawierają 79 rysunków. W prezentowanych
pracach widoczny jest przede wszystkim indywidualny sposób interpretacji tego samego modelu przez
różnych twórców. Nie ma całkowitej wierności w pokazaniu modela, a różnice upewniają o własnych
upodobaniach do interpretacji rzeczywistości.
W tym miejscu należy wspomnieć o rysunkach polskich artystów: Antoniego Stroińskiego
i Franciszka Szmuglewicza. Prace te znajdują się w archiwum Akademii. Opisał je w swym dziele
F. Loret [4, s. 30].
Ostatnie konkursy w Akademii, które przetrwały przejście do okresu piemonckiego, to konkursy
Polettiego i Montiroliego. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, rozpoczęty w 1868 roku i kontynuowany aż do
roku 1936, to można stwierdzić, że przysłużył się do podkreślenia obecności przynajmniej dwóch architektów początku XX wieku, byli to Giulio Magni oraz G. B. Milani. Konkurs Montiroliego przesunięty
w czasie o jedno pokolenie względem pierwszego (od 1909 roku) był sceną dla architektów znajdujących
się w środowisku kultury pomiędzy dwoma wojnami i do końca lat pięćdziesiątych. Pierwszą edycję zaczynają takie nazwiska jak Gismondi, Antonelli i Arnaldo Foschini z projektem budynku do ekspozycji
sztuki. Druga edycja (1912 r.) lokuje na pierwszym miejscu G. Benginiego, a na drugim A. Limongelliego
z tematem „Budynek teatralny”. Tematem z 1927 roku było „Monumentalne wejście dużego lotniska państwowego”, a w 1935 roku „Budynek Stowarzyszenia Artystów”. Ostatni konkurs z 1937 roku wiązał się
z narysowaniem kaplicy Cybo z S. Maria del Popolo lub kaplicy S. Teresa z Santa Maria della Vittoria. Nie
ma wątpliwości, iż nie przypadkowa była zbieżność pomiędzy wskrzeszeniem starego zwyczaju rysowania
reliefów z natury (co w latach 1700 zarezerwowane było dla studentów lat początkowych) i zanikającym
już zwyczajem organizowania konkursów. Konkursy mogły stać się idealnym miejscem dla eksperymentów „modernistycznych”, dla młodych studentów Wydziału Architektury. Należy wspomnieć, że często
odbywały się konkursy w okresie faszyzmu, organizowane pod kątem budynków publicznych.
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Reasumując, można zauważyć, że konkursy akademickie przetrwały w niemal niezmienionej formie aż do wieku XX. Były one zwieńczeniem dydaktyki i swoistego rodzaju „magisterium”. Paolo Marconi, Angela Cipriani i Enrico Valeriani podzielili je na trzy okresy: 1) od końca XVIII wieku, do Rewolucji
Francuskiej; 2) od okupacji Rzymu przez Napoleona do okupacji przez Piemontczyków; 3) do rozwiązania
Akademii i wprowadzenia uniwersyteckich wydziałów architektury w latach 30. [5, s. XI]. Pierwszy okres
upłynął pod wpływem dominacji Rzymu w architekturze europejskiej. Akademia przeniknięta była duchem
korporacyjnym, działali wybitni twórcy, jednak zauważa się pewne ograniczenie idei oświecenia. W tym
miejscu należy podkreślić, że kolebką architektury rewolucyjnej był w większym stopniu Rzym niż Paryż.
Okres drugi był bardziej statyczny, Rzym został sprowadzony do roli narodowej, a nawet regionalnej.
Uczestnicy konkursów już nie byli tak znakomitymi twórcami, a w końcu, piemontczycy zlikwidowali konkursy klementyńskie. W latach 1870–1930 w konkursach uczestniczą tylko rzymianie, ponieważ w związku
z upaństwowieniem szkolnictwa, przestały one już spełniać dawne zadanie, swoistego magisterium, a Akademia straciła rolę dydaktyczną.
Można stwierdzić, że rysunek był podstawową formą wypowiedzi reprezentatywną dla pracy
w Akademii. Stanowił on zarówno środek przekazu, a jednocześnie był samoistnym dziełem sztuki. W znakomitej większości prac konkursowych można zauważyć, że rysunki nie były traktowane jedynie w sposób
instrumentalny jako środek do osiągnięcia celu. Pomimo całego bagażu niezwykle precyzyjnych informacji, stanowiły autonomiczne dzieła sztuki. Dbano w nich o ekspresję, kompozycję, staranność wykonania,
osiągając wirtuozerię formalną.
W 1934 r. Akademia przeniosła się do Palazzo Carpegna w sąsiedztwie fontanny di Trevi. Budynek
ten zawdzięcza swoją sławę interwencji Francesco Borromini, który między 1643 a 1650 na zlecenie kardynała Ulderico Carpegna przekształcił pierwotną budowlę i rozbudował do obecnej formy. Dzisiejszy jego
wygląd architektoniczny jest wynikiem interwencji podjętej w latach 1933–1934 pod kierunkiem Gustavo
Giovannoni i Arnoldo Foschini w celu dostosowania go do potrzeb Akademii św. Łukasza. W nowej lokalizacji Akademia otworzyła swoje podwoje 24 kwietnia 1934 r. Pomieszczenia na parterze przeznaczono na
wystawy architektury i sztuki oraz magazyn rysunków i książek. Na I piętrze znajdują się biura prezydencji, a na III jest galeria. Na fasadzie pałacu umieszczono herb akademicki przedstawiający postać Ewangelisty z wołu i z książką. Stanowi to pewną łączność z tradycją, bowiem pieczęcie na dawnych dokumentach
przedstawiają wizerunek św. Łukasza. Na pieczęci używanej w 1675 roku widnieje jego podobizna, którą
narysował Książę Akademii tamtego okresu Carlo Cesio malarz z Rietti.
W 1705 roku pod przewodnictwem Carlo Maranty zostało wybrane inne godło Akademii. Był to
trójkąt równoboczny jako znak równości i jedności trzech sztuk reprezentowanych w Akademii: architektury, malarstwa i rzeźby. Figura geometryczna została utworzona z pędzla, dłuta i cyrkla. Na herbie widnieje
motto zaczerpnięte ze „Sztuki Poetyckiej” Horacjusza: Aequa potestas. Nowe godło wywołało jednak krytykę. Jednym z najbardziej oburzonych był malarz Lodowico David. W połowie wieku XIX godło zostało
otoczone wężem zjadającym własny ogon – „symbolem wieczności, chwalebnego trudu i przezorności:
»estote prudentes sicut serpentes«...” [2, s. 111].
Pomimo że obecnie w Akademii nie jest prowadzona dydaktyka, należy podkreślić, że wypracowane zostały w niej zasady, które wywarły znaczący wpływ na dydaktykę późniejszych uczelni architektonicznych. J. Zachwatowicz stwierdził, że „szkoły włoskie, a w szczególności Akademia Św. Łukasza
w Rzymie stają się wyrocznią i wzorem dla szkolnictwa architektonicznego ugruntowującymi na długo
zasady akademickiego klasycyzmu” [8, s. 58]. Wydaje się, że znaczenie jakie przypisywano umiejętności
rysowania w rzymskiej Akademii św. Łukasza jest nie do przecenienia. W europejskich uczelniach architektonicznych, niezależnie od ich profilu ogólnego – czy to były politechniki, czy akademie sztuk pięknych,
rysunek uważany był za jeden z podstawowych przedmiotów profilujących wykształcenie architekta.
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Ill. 1. Church of St. Luke and St. Martin. Reproduced:
Giovannoni G., La Chiesa di S. Luca Ed il suo restauro, [in:]
La Reale Insigne Accademia di S. Luca nella inaugurazione
della sua nova sede, Roma MCMXXXIV, p. 29
Il. 1. Kościół św. Łukasza i św. Marcina (1932–1933)
Reprodukcja za: Giovannoni G., La Chiesa di S. Luca
Ed il suo restauro, [w:] La Reale Insigne Accademia di
S. Luca nella inaugurazione della sua nova sede, Roma
MCMXXXIV, s. 29
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Ill. 2. Pallazzo Carpegna, façade (photo by author)
Il. 2. Pallazzo Carpegna, fasada (fot. aut.)

Ill. 3. Pallazzo Carpegna, interior (photo by author)
Il. 3. Pallazzo Carpegna, wnętrze (fot. aut.)
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Ill. 4. Drawing: G. Magni, City Hall in Romania No. 33
(No. kat. 2009). Reproduced: Marconi P., Disegni
architettonici, [in:] La collezione dei disegni, De Luca
Editore, Roma 1974, p. 308
Il. 4. Rysunek: G. Magni, Ratusz w Romanii nr 33
(nr kat. 2009). Reprodukcja za: Marconi P., Disegni
architettonici, [w:] La collezione dei disegni, De Luca
Editore, Roma 1974, s. 308

Ill. 5. G. Montiroli, Perspective view of the pizza to the entrance of via Nazionale (No. kat. 2364). Reproduced za:
Marconi P., Disegni architettonici, [in:] La collezione dei disegni, De Luca Editore, Roma 1974, p. 304
Il. 5. G. Montiroli, Widok perspektywiczny placu w kierunku ulicy via Nazionale (nr kat. 2364). Reprodukcja za:
Marconi P., Disegni architettonici, [w:] La collezione dei disegni, De Luca Editore, Roma 1974, s. 304
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Ill. 6. G. Magni, Perspective unidentified town hall to be built in
Romania – courtyard (No. kat. 2008). Reproduced: Marconi P.,
Disegni architettonici, [in:] La collezione dei disegni, De Luca
Editore, Roma 1974, p. 307
Il. 6. G. Magni, Perspektywa niezidentyfikowanego projektu
ratusza w Romanii – dziedziniec (nr kat. 2008). Reprodukcja za:
Marconi P., Disegni architettonici, [w:] La collezione dei disegni,
De Luca Editore, Roma 1974, s. 307

Ill. 7. Coat of S. Luca Academy, 1675. Reproduced: Ceccarelli G., Emblei
e privilegi dell’Accademia di S.Luca, [in:] La Reale Insigne Accademia
di S. Luca nella inaugurazione della sua nova sede, Roma MCMXXXIV,
p. 112
Il. 7. Herb Akademii św. Łukasza, 1675 rok. Reprodukcja za: Ceccarelli
G., Emblei e privilegi dell’Accademia di S. Luca, [w:] La Reale Insigne
Accademia di S. Luca nella inaugurazione della sua nova sede, Roma
MCMXXXIV, s. 112

Ill. 8. Coat of S. Luca Academy, 1705. Reproduced: Ceccarelli
G., Emblei e privilegi dell’Accademia di S. Luca, [in:] La
Reale Insigne Accademia di S. Luca nella inaugurazione della
sua nova sede, Roma MCMXXXIV, p. 110
Il. 8. Herb Akademii św. Łukasza, 1705 rok. Reprodukcja za:
Ceccarelli G., Emblei e privilegi dell’Accademia di S. Luca, [w:]
La Reale Insigne Accademia di S. Luca nella inaugurazione
della sua nova sede, Roma MCMXXXIV, s. 110
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Ill. 9. Coat of S. Luca Academy, half of XIX century. Reproduced:
Ceccarelli G., Emblei e privilegi dell’Accademia di S. Luca, [in:] La Reale
Insigne Accademia di S .Luca nella inaugurazione della sua nova sede,
Roma MCMXXXIV, p. 111
Il. 9. Herb Akademii św. Łukasza, połowa XIX wieku. Reprodukcja za:
Ceccarelli G., Emblei e privilegi dell’Accademia di S. Luca, [w:] La Reale
Insigne Accademia di S. Luca nella inaugurazione della sua nova sede,
Roma MCMXXXIV, s. 111

Ill. 10. Coat of S. Luca Academy on the façade of Pallazzo
Carpegna (photo by author)
Il. 10. Herb Akademii św. Łukasza na fasadzie Pallazzo
Carpegna (fot. aut.)
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Contemporary architecture of Lebanon
Współczesna architektura Libanu
Abstract
The paper presents selected issues on architecture in Lebanon during the 60 years of existence this State starting from 1943. The outstanding
Polish modernist architect Charles Schayer, was very important person for shaping the architectural identity in Lebanon, we presented one of
his works – Dar Al Sayad building from 1954. The Cathedral in Harrisa by Pierre El Khoury, Mohammad Al Amin Mosque in Beirut by Azmi
Fakhuri and Resistance Museum in Mleeta, are characteristic public buildings for 3 major Lebanese religious groups: Maronite, Sunni and
Shiite. The Reconstruction of downtown Beirut after the civil war in the years 1975–1990 and the role of the company Solidere in this endeavor
, is shown in the following part of the work. It presents for example design of the New Beirut Souks by Rafael Moneo, the work of sculptors
and landscape architects such as Xavier Corbero and Vladimir Djurovic, as well as a discussion related to the recent execution of Steven Holl
design called Zaitunay Bay and its impact on designed in the 30’s of the XX century, the Hotel St. Georges designed by August Perret. Next on
selected examples of Zaha Hadid designs and Bernard Khoury presents the architecture of the Christian East Beirut and Muslim West Beirut.
Finally at the end of the work presents the realization Fair in Tripoli called Rashid Karami designed by Oscar Niemeyer and architectural
experimentation in the region of Mount Lebanon.
Keywords: contemporary architecture of Lebanon, cathedral in Harrisa, Mosque Mohammad Al-Amin in Beirut, Museum of Resistance in
Mleeta, Dar Al Sayad building in Beirut, rebuilding the centre of Beirut, St. Georges Hotel in Beirut, Tripoli fair, Karol Schayer,
Pierre El Khoury, Azmi Fakhuri, August Perret, Steven Holl, Zaha Hadid, Rashid Kharami, Oskar Niemeyer, Bernard Khoury,
Xavier Corbero, Vladimir Djurovic
Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące architektury Libanu w ciągu 60 lat istnienia tego powstałego w 1943 r. państwa.
Dla ukształtowania tożsamości architektonicznej Libanu przyczyniły się realizacje wybitnego polskiego modernisty Karola Schayera, ukazane
w pracy na przykładzie budynku wydawnictwa Dar Al Sayad, z 1954 r. Katedra w Harrisie autorstwa Pierra El Khoury, meczet Mohammad
Al Amin w Bejrucie autorstwa Azmi Fakhuri i Muzeum Oporu w Mleeta, to charakterystyczne obiekty użyteczności publicznej 3 głównych
libańskich grup wyznaniowych: maronitów, sunnitów i szyitów. Odbudowa centrum Bejrutu po wojnie domowej z lat 1975–1990 i rola firmy
Solidere w tym przedsięwzięciu, ukazana jest w dalszej część pracy. Prezentuje ona m.in. projekt nowego bejruckiego targowiska autorstwa
Rafaela Moneo, prace rzeźbiarzy i architektów krajobrazu, takich jak np. Xaviera Corbero i Vladimira Djurovica, a także dyskusję związaną
z ostatnią realizacją Stevena Holla zwaną Oliwkową Zatoką wobec jej wpływu na zaprojektowany w latach 30. XX w. hotel St. Georges
autorstwa Augusta Perreta. Dalej na wybranych przykładach projektów Zaha Hadid i Bernarda Khoury zaprezentowano architekturę chrześcijańskiego Bejrutu Wschodniego i muzułmańskiego Bejrutu Zachodniego. Na koniec zaprezentowano realizacje Targów w Trypolisie im.
Rashida Karami autorstwa Oskara Niemeyera oraz eksperymenty architektoniczne w regionie Gór Libanu.
Słowa kluczowe: współczesna architektura Libanu, katedra w Harrisie, meczet Mohammad Al Amin w Bejrucie, Muzeum Oporu w Mleeta,
budynek Dar Al Sayad w Bejrucie, odbudowa centrum Bejrutu, hotel St. Georges w Bejrucie, targi w Trypolisie, Karol
Schayer, Pierre El Khoury, Azmi Fakhuri, August Perret, Steven Holl, Zaha Hadid, Rashid Kharami, Oskar Niemeyer,
Bernard Khoury, Xavier Corbero, Vladimir Djurovic
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Political power in Lebanon is divided according to the religious key between Maronites1, Sunnites
and Shiites. The role and place of each group in contemporary Lebanon is explained by the following
characteristic architectural objects: the Maronite Basilica of Our Lady of Lebanon in Harissa north of
Beirut, the Sunnite Mosque Mohammad Al-Amin in the centre of Beirut, and the Shiite museum in Mleeta
in the south of Lebanon (Ill. 1).
The basilica in Harissa towers over the Christian part of Lebanon which extends from Beirut to
Tripoli. It was designed by the Lebanese architect Pierre El Khoury on a 500-metre mountain by the
harbour and town of Jounieh. Its roof of reinforced concrete, built in the form of soft planes, refers to
the shape of Bedouin tents. Owing to the mutual shift of single elements of the covering, light enters the
interior. The technology of concrete reinforced with compressed cables was applied for the realization
of this architectural idea. The amphitheatric nave uses the natural relief. The functional programme is
complemented with a conference centre and a hotel of architectural concrete. One can get to the sanctuary
by car or cable railway. This unique basilica was consecrated by John Paul II in 19972.
Other characteristic public buildings in the neighbourhood include the seat of the Maronite
Patriarchate in Bkerké, situated 250 metres below the basilica next to the road, and “Casino du Liban” just
by the sea.
While the Basilica of Our Lady of Lebanon can be regarded as innovative from the architectural
point of view, the Sunnite Mosque Mohammad Al-Amin in the centre of Beirut makes an example of
a conservative approach to architectonic form. This temple is another iteration of the famous Sultan Ahmed
blue mosque in Istanbul. It was designed by Azmi Fakhuri and realized in 2008. Its uniqueness results from
its location at the central square of prewar Beirut – Martyrs Square. In Lebanon, “prewar” means “from
before the year 1975”. Martyrs Square has not been completely rebuilt yet. Because of the construction of
Mosque Mohammad Al-Amin, this square will never look like it did before the civil war. Nowadays, the
mosque with its minarets acts as the dominant on the square as well as the biggest religious building in
the city centre. Previously, St. George’s Maronite Cathedral had this honour. The scale and location of the
mosque illustrate the process of the increasing significance of Sunnites in Lebanon after the civil war ended
in 1990.
Mleeta – situated in the south of Lebanon, on the peak of a 1,000-metre mountain, eighty kilometres
south of Beirut and thirty kilometres east of Sidon – used to act as the partisan headquarters for the Shiite
Hezbollah. Then, it was transformed into the Museum of Resistance which documents long years of the
struggle of Shiites living in the south of Lebanon against the Israeli occupation which finished with the
withdrawal of enemy troops in 2000. The design and construction of the museum took eight years. The
object has been functioning since 2010. From the architectural point of view, it is a modernist theme
park with external exposition and pavilions serving diverse functions – from permanent exhibitions to
multimedia presentations. This architectural complex shows the proceeding emancipation of Shiites in
Lebanese society praising their military skills combined with a modern form of architectural narration. The
designers are unknown. It is not surprising as mysteriousness is a feature of the Shiites who live in southern
Lebanon and results from their historical experiences.
The map which illustrates the distribution of individual religious groups in Lebanon (around fifty
altogether) shows that the abovementioned triad – Maronites, Sunnites, Shiites – renders the religious
diversity of this country in a very simplified manner. Maronites, members of the Orthodox Church, Greek
Catholics, Shiites, Sunnites, Druzes and Armenians; the Arab, Armenian, English and French languages;
the influence of Phoenician, Roman, Byzantine, Christian, Ottoman (Turkish), Arab, French and American
1

2

Catholics. The Lebanese President is always a Maronite; the Prime Minister – a Sunnite; the Parliament Chairman –
a Shiite.
This design was selected at a competition in 1969.
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cultures; the Latin and Arabic alphabet; Lebanese liras, Syrian pounds and US dollars – all this in a country
on the area of one Polish province and with a population of around 3.8 million. In the widest place, it can
be traversed by car within three hours. What is more, about 400,000 Palestinians live at refugee camps; it
is also estimated that around one million Syrians – economic immigrants and war refugees – live and work
in Lebanon.
A Pole in Beirut
My way to Lebanon began in the early 1990s in Katowice when I discovered the architectural
creations of the outstanding Silesian modernist Karol Schayer during the competition for “The Centre
of Katowice”. Because of the Second World War, this graduate of Lviv University of Technology, the
creator of the Silesian University3 in Katowice found himself in Lebanon. His buildings raised in Katowice
encouraged me to get acquainted with the further vicissitudes of his creations in the postwar period. Then
he worked in Beirut where he was eventually laid to rest. This architect is acknowledged as one of the
creators of the contemporary architecture of Lebanon – a country which came into existence in 1943. The
book entitled “Karol Schayer, Architect (1900–1971): A Pole in Beirut”, written by Georg Arbid4, should
discover Schayer’s architectural achievements for a wider audience. Let us emphasize the fact that this
publication was financed by the Polish Embassy in Beirut.
Rebuilding the centre, Solidere
As a result of the fifteen-year civil war5, the direct centre of Beirut was totally destroyed. In 1990,
the central district of Minet El Hosn was still uninhabited. A green line ran across this area dividing the
Christian east Beirut from the Muslim west part of the city – it was the frontline. A special company named
Solidere6 was established in order to rebuild and extend this fragment of the city. It works as a joint stock
company, owns the area, collects and uses funds, creates the urban plan for the centre, manages investments
in the area, realizes defined projects. Administering an area of c. 190 ha, it fully controls the investment
process. While elaborating on the rebuilding plan, it valorized the previous structure deciding to recreate
only some of its elements and complement the remaining part with contemporary constructional forms.
Most buildings of religious worship – churches, mosques and a synagogue – were rebuilt. Additionally,
the company created a new investment area of about 70 hectares by shifting the shoreline into the sea. It
presents its investment plans on an urban model where one can easily see what has already been done and
what is intended for the future. Apart from the construction of buildings, it has implemented a lot within
the scope of infrastructure. No other part of Beirut is developing in such a planned and organized way. Its
activity resembles the manner of investing around Potsdamer Platz in the centre of Berlin. Thus, formal
resemblances with respect to a series of buildings are not surprising. Well-known architects are invited to
design, including Arata Isozaki, Kohn Pedersen Fox, Herzog & de Meuron, Zaha Hadid, Schultes Frank,
Steven Holl, Rafael Moneo, Renzo Piano, Fumiko Maki and Jean Nouvel as well as local authors, such as
Pierre El Khoury, Azmi Fakhuri or Vladimir Djurovic.

Completed in 1939 and pulled down by the Germans.
Professor at the Faculty of Architecture, American University in Beirut – AUB.
5
1975–1990.
6
	Société Libanaise pour le développment et la reconstruction de Beyrouth.
3
4
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The design assumption of the rebuilding and the extension was to restore the prewar atmosphere
of Beirut and create a contemporary city with well-balanced proportions between tradition and modernity.
Today, to a large extent, the centre is being rebuilt according to Solidere’s plan. Owing to this, we know
what further investment steps will be like.
The Sunnite politician and billionaire Rafik Hariri is behind the success of the project of rebuilding
the city centre. This first Prime Minister in the government formed after the civil war united the conflicted
groups in the rebuilding work involving his own wealth for this purpose as well. His death in a bomb attack
in February 2005 became a turning point in the history of Lebanon. In consequence, the Syrian troops were
withdrawn and sovereignty was restored. Rafik Hariri7 was buried in the rebuilt Centre of Beirut beside
Mosque Mohammad Al-Amin at Martyrs Square.
From among a number of projects realized in the central district, several attracted my attention.
First of all, it was the New Beirut Bazaar designed by Rafael Moneo and implemented in 2008
(Ill. 2). It exemplifies adaptation of the traditional function of an Arab marketplace to the contemporary
requirements of a shopping mall. It consists of two covered passageways lined with shops located above
the underground car park. The floor in the passageways is formed like a ramp – from one side it descends
gently towards the sea; from the opposite side it is closed by the stairs of Weygand Street. The form of
the passageway covering and the applied stone wall material refer to local architectonic forms. Colour
and light are important elements which build this form. The architect’s diverse structures and rhythms
break the monotony of this type of commercial layouts. Apart from maintaining the scale, composing
the building into the structure of the city is attained owing to the careful design of a series of squares –
connectors with the existing objects. One of such squares is Bab Idris with a sculptural composition of
basalt designed by Xavier Corbero.
Two gigantic fig trees and the water surface which reflects the surrounding buildings, the field stairs
and the seating places form Samir Kassir Square designed by Vladimir Djurovic. It is located in Weygand
Street behind the An Nahar editor’s office – Kassir was working for this newspaper when he was killed in
a bomb attack in 2005. In 2008, Vladimir Djurovic received a prestigious award for this design from the
Aga Khan Foundation. He is also the designer of Al. Wehda Al. Wataniya Square dedicated to Rafik Hariri
and completed in 2011.
Zaitunay Bay, designed by Steven Holl, is one of the latest designs realized in Beirut. It solves the
problem of the meeting point of the seaside boulevard surrounded by high-risers and the marina where
yachts moor. Hotels and luxury apartments, whose areas often reach 1,500 m2, are located in the high-risers.
Two most characteristic sail-shaped skyscrapers, designed by the Americans of Khon Pedersen Fox, are
regarded as a new symbol of Beirut (Ill. 3). An underground tunnel leads from there directly to the grounds
of the Zaitunay Bay complex. It was designed at two levels with a several-storey sailing club which enters
the sea. The upper level of Zaitunay Bay is a park layout with a series of little stone squares; its lower
level is a sequence of restaurants accessible from the marina level separated from the docking boats by
means of a green belt and a pedestrian wooden boulevard only. When the design of Zaitunay Bay and the
surrounding buildings was realized, St. Georges Hotel, designed by August Perret in the 1930s, lost its
privileged position.
There is no full image of the central district without showing its new housing in the traditional
typology of tenements raised around the star-like plaza in the 1920s. This can be exemplified by the recently
completed Foch Residence.

	He had double (Lebanese and Saudi) citizenship. In Saudi Arabia, he was a multibillionaire, an entrepreneur, the
owner of construction and telecommunications companies.

7
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Hamra, west Beirut
In the district of Hamra in the Muslim west part of the city, there is one of the most renowned
universities in the Middle East – the American University in Beirut founded by the Protestant missionaries
in 1866. The entire campus is located on a slope which descends towards the Mediterranean Sea close to
the central street situated on the ridge. The modernistic Beirut began to rise around the university grounds
in the 1940s. Hamra is one of the richest parts of the city. Many of its buildings were constructed with the
participation of Karol Schayer.
These days, its architectural image is determined by new university buildings designed by Zaha
Hadid and VJAA.
Zaha Hadid’s building of reinforced concrete presents her characteristic formal solutions and is
meant for those studying political sciences. The Charles Hostler Centre of Recreation, designed by VJAA,
is characterized by restrained modernist stylistics but it also offers the latest achievements in the field of
ecological technologies.
Gemmayze, Achrafieyh, east Beirut
The Christian districts of east Beirut rise towards the sea and the waterfront in the direction of
Sasine Square which makes the culminating point of Achrafieyh quarter. The buildings do not come under
such rules as those applied in the central district being included in the free market game which results in
the intensification of development and a radical increase in the scale of objects. A lot of people are worried
about the discredited identity of this place.
This phenomenon has been rising for a certain time, especially within two previous years. The
President of the City Bilal Hamad informs8 that Beirut’s budget together with its reserves amounts to
1.1 trillion dollars in 2013. Even though these data are hardly verifiable, they show the scale of investments
in the city. Its budget is formed of incomes from the cadastral tax and fees related to construction permits.
When I wrote about Bernard Khoury’s designs several years ago, those were interesting buildings with
a number of mobile elements, frequently hidden underground. Presently, the same architect realizes high-risers. We can only regret that some of his unique projects fell victim to this boom; the others are about
to share their fate. For instance, it can be referred to an old colonial tenement in the district of Gemmayze
adapted to La Centrale restaurant. As Bernard Khoury explains, this restaurant has become unprofitable
in a place surrounded with skyscrapers. His new objects located in these districts are infill constructions.
One can see some interesting solutions, such as external transport for two-level apartment buildings in
Chafik El Mouayiad Street. Multilevel apartments can be also found in the nearby IB3 building topped
with a distinguishable sharp roof. A green curtain wall from the design in Chehade Street is an idea for
solving the opposition between the transparency of the modernist wall and the vicinity of buildings in
this part of Achrafieyh. Plot # 893 is a spatially complicated building regarded by its creator as the most
interesting of his designs realized in Beirut in recent years. It was constructed parallel to Montée Barakat –
the city’s longest public stairs. The eleven-storey apartment building Plot # 2251 (Ill. 4), which flanks the
old Maronite Ras el-Nabeh cemetery on the other side of Achrafieyh, is a harbinger of the completion of
even taller buildings. The structure of flats in this building is of interest because their areas vary from 200
to 600 m2 which would be impossible in Poland.
Achrafieyh, once Beirut’s airport, is mostly a residential district these days. Lebanon’s first shopping
centre – ABC designed by the British firm GDP – was completed in 2003 near Sasine Square. This building,
8
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situated on a steep slope, consists of three utilitarian levels organized around the main courtyard which is
covered but not closed by the roofs. These thoroughly designed filigree covering elements determine the
spatial quality of the entire layout.
We are leaving Beirut – a place described like this: “If you go to London, you will find yourself in
England; if you go to Paris, you will find yourself in France; if you go to Rome, you will find yourself in
Italy; but if you go to Beirut, you will find yourself in the world”9. On our way, let us have a look at the
contemporary architecture of Tripoli, lying at a distance of 80 km, and Mount Lebanon.
Tripoli
Oskar Niemeyer’s biggest design outside Brazil – the Rashid Karami Fair in Tripoli – was realized
at the brink of the civil war. The preparation of its design took two months in 1962; its construction lasted
for twelve years until 1974. In fact, this trade centre has never really worked because of the outbreak of the
war in 1975 and even though it was not destroyed, it remains in the state of hibernation. The main element
organizing it space is a complex of exhibition pavilions under the gigantic flat roof on the projection of
a segment of an arc (750 m long, 70 m wide). This composition is complemented with such independent
objects as the Lebanese pavilion, the experimental theatre, the museum of construction, the amphitheatre
and some offices.
Mount Lebanon
In the mountains that reach the height of 2500 metres, an hour’s drive from Beirut, there is a big
skiing centre – Mazar. In its vicinity, there are lots of summerhouses with interesting architecture. One
of them is a house designed by Bernard Khoury and located in Faqra. Composed into a slope from the
access roadside, this object resembles the inexistent La Centrale restaurant in Beirut (Ill. 4). Movable roof
elements refer to that design, too. The building is accessible from the upper road level where the entrance
and the car parks are located.
Another example of contemporary mountainous architecture in Lebanon is a complex of ten
villas designed by the same architect in Faraya San Antonio. These buildings – each with five levels and
a utilitarian area of 260 m2 in the form of truncated cylinders – are grouped in an organic manner around
the central recreation space. Each of them has a private garden, whereas the whole is located on the shared
base of the garage.
This brief review of selected issues concerning the contemporary architecture of Lebanon may be
treated as hors d’oeuvre – if we want to use culinary terms. Indeed, getting acquainted with this domain
resembles an adventure with Lebanese cuisine which is rich, diverse, aromatic and uniquely tasteful.

	Lebanon’s diversity should be used as a model, Dr. Philip Salem at the conference “Lebanon: Vision and
Achievement”, London, May 2007.
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Władza polityczna w Libanie podzielona jest wg klucza religijnego pomiędzy maronitów1, sunnitów
i szyitów. O roli i miejscu we współczesnym Libanie każdej z tych grup mogą opowiedzieć nam charakterystyczne obiekty architektoniczne: maronicka Bazylika Matki Boskiej Libańskiej w Harissie na północ
od Bejrutu, sunnicki meczet Mohammad Al-Amin w centrum Bejrutu i szyickie muzeum w Mleeta na
Południu Libanu il. 1.
Bazylika w Harissie góruje nad chrześcijańską częścią Libanu, rozciągającą się od Bejrutu do Trypolisu. Położona na górze o wysokości 500 m nad zatoką i miastem Jounieh została zaprojektowana przez
libańskiego architekta Pierra El Khoury. Zbudowany w formie miękkich płaszczyzn żelbetowy dach odwołuje się do kształtu beduińskich namiotów. Dzięki wzajemnemu przesunięciu kolejnych elementów przykrycia do środka dostaje się światło. Dla realizacji tej idei architektonicznej wykorzystano technologię żelbetu zbrojonego sprężonymi kablami. Ukształtowana amfiteatralna nawa główna wykorzystuje naturalne
ukształtowanie terenu. Program funkcjonalny uzupełnia wykonane z betonu architektonicznego centrum
konferencyjne wraz z hotelem. Do sanktuarium można dostać się samochodem lub kolejką linową. Ta wyjątkowa bazylika konsekrowana została przez Jana Pawła II w 1997 r.2
Inne charakterystyczne budynki publiczne w okolicy to położona 250 m poniżej bazyliki przy tej
samej drodze siedziba Patriarchatu Maronickiego w Bkerké i znajdujące się nad samym morzem kasyno
„Casino du Liban”.
Tak jak bazylikę Matki Boskiej Libańskiej w Harissie uznać można za nowatorską pod względem
architektonicznym, tak sunnicki meczet Mohammad Al-Amin w centrum Bejrutu jest przykładem konserwatywnego podejścia do formy architektonicznej. Meczet ten jest kolejną iteracją słynnego istambulskiego błękitnego meczetu Sułtana Ahmeda. Zaprojektowany został przez Azmi Fakhuri, budowę ukończono
w 2008 roku. O jego wyjątkowości stanowi położenie przy centralnym placu przedwojennego Bejrutu
– Placu Męczenników. Przedwojenny w Libanie oznacza sprzed 1975 r. Plac Męczenników nie jest nadal
w całości odbudowany. Wraz z pojawieniem się meczetu Mohammad Al-Amin plac ten nigdy już nie
będzie wyglądał tak jak przed wojną domową. Meczet i jego minarety są teraz dominantą placu oraz dodatkowo największym budynkiem religijnym w centrum miasta. Dotychczas miano to nosiła maronicka
Katedra Św. Grzegorza. Skala meczetu oraz jego lokalizacja dobrze ilustruje proces zasadniczego wzrostu
znaczenia sunnitów w Libanie po zakończeniu w 1990 roku wojny domowej.
Położona w południowym Libanie, na wierzchołku góry o wysokości 1000 m, 80 km na południe od
Bejrutu i 30 km na wschód od Sydonu Mleeta, to dawna baza partyzancka szyickiego Hezbollahu zamieniona obecnie w Muzeum Oporu. Muzeum to dokumentuje wieloletnią walkę mieszkających na południu
Libanu szyitów z izraelską okupacją, zakończoną wycofaniem wojsk izraelskich w 2000 r. Projektowanie
i budowa muzeum trwały 8 lat. Obiekt funkcjonuje od 2010 r. Pod względem architektonicznym jest to
postmodernistyczny park tematyczny z ekspozycją zewnętrzną i pawilonami służącymi różnorodnym funkcjom, od wystaw stałych po prezentacje multimedialne. Ten zespół architektoniczny pokazuje dokonującą
się emancypację szyitów w społeczeństwie libańskim, chwaląc ich umiejętności militarne w połączeniu
z nowoczesną w formie narracją architektoniczną. Autorzy tego projektu nie są znani. Nie należy się temu
dziwić, bo tajemniczość jest cechą mieszkających na południu Libanu szyitów i wynika z ich doświadczenia historycznego.
Mapa ilustrująca rozmieszczenie poszczególnych grup religijnych w Libanie, których jest około
50, pokazuje, iż przywołana triada: maronici, sunnici, szyici, oddaje jedynie w dużym uproszczeniu różnorodność religijną tego kraju. Maronici, prawosławni, grekokatolicy, szyici, sunnici, druzowie, ormianie,
język arabski, ormiański, angielski i francuski; wpływy kultury fenickiej, rzymskiej, bizantyjskiej, chrześcijańskiej, otomańskiej (tureckiej), arabskiej, francuskiej i amerykańskiej; alfabet łaciński i arabski; liry
	Katolików. Prezydent Libanu jest zawsze maronitą, premier sunnitą, a przewodniczący parlamentu szyitą.
	Projekt został wybrany w wyniku konkursu w 1969 roku.
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libańskie, funty syryjskie i dolary amerykańskie, a wszystko to w kraju o powierzchni zbliżonej do jednego
polskiego województwa i liczbie ludności około 3,8 mln, który można przejechać samochodem w najszerszym miejscu w 3 godziny. Ponadto w obozach dla uchodźców żyje około 400 000 Palestyńczyków, także
szacunkowo przyjmuje się, iż w Libanie mieszka i pracuje około 1 mln Syryjczyków przybyłych tu za
pracą, a ostatnio jako uchodźcy wojenni.
Polak w Bejrucie
Moja droga do Libanu zaczęła się na początku lat 90. XX wieku w Katowicach, gdy przy okazji
konkursu na „Centrum Katowic”, odkryłem twórczość architektoniczną wybitnego śląskiego modernisty
Karola Schayera. Ten absolwent Politechniki Lwowskiej, twórca Muzeum Śląskiego3 w Katowicach
znalazł się w wyniku II wojny światowej w Libanie. Jego katowickie budynki zachęciły mnie do poznania dalszych losów twórczości tego architekta z okresu po II wojnie światowej. W okresie tym działał
w Bejrucie, gdzie również jest pochowany. Architekt ten uważany jest za jednego z twórców współczesnej architektury Libanu – państwa, które powstało w 1943 r. Angielskojęzyczna książka Georga Arbida4
Karol Schayer, Architect (1900–1971): A Pole in Beirut powinna odkryć dokonania architektoniczne
Schayera dla szerszego grona odbiorców. Warte podkreślania jest finansowanie tej publikacji przez Polską Ambasadę w Bejrucie.
Odbudowa centrum, Solidere
W wyniku 15-letniej5 wojny domowej ścisłe centrum Bejrutu zostało doszczętnie zniszczone. Centralna dzielnica Minet El Hosn jeszcze w 1990 r. była niezamieszkana. Przez obszar ten przebiegała zielona
linia, rozdzielająca wschodni chrześcijański Bejrut od zachodniego muzułmańskiego. Była to linia frontu.
Dla potrzeb odbudowy i rozbudowy tego fragmentu miasta stworzono specjalną firmę – Solidere6. Solidere
działa na zasadzie spółki akcyjnej, jest właścicielem terenu, gromadzi i operuje funduszami, stworzyła plan
urbanistyczny centrum, zarządza inwestycjami na tym obszarze, realizuje określone projekty. Administrując terenem o powierzchni około 190 ha, w pełni kontroluje proces inwestycyjny. Przy tworzeniu planu
odbudowy dokonała waloryzacji poprzednio istniejącej struktury, decydując się na odtworzenie jedynie
niektórych jej elementów oraz uzupełnienie pozostałej części o współczesne formy zabudowy. Odbudowano np. prawie wszystkie budynki kultu religijnego, kościoły meczety i synagogę. Dodatkowo spółka
stworzyła nowy teren inwestycyjny o powierzchni około 70 ha przez przesunięcie linii brzegowej w głąb
morza. Swoje plany inwestycyjne prezentuje na makiecie urbanistycznej, gdzie łatwo można zobaczyć,
co już zostało zrealizowane, a jakie są zamierzenia na przyszłość. Poza budową budynków zrealizowała
olbrzymią pracę w zakresie budowy infrastruktury. Żadna inna część Bejrutu nie rozwija się w sposób tak
planowy i zorganizowany. Działalność ta przypomina sposób inwestowania w centrum Berlina wokół������
Potsdamer Platz. Nie dziwią więc podobieństwa formalne wielu budynków. Do projektowania są zapraszani
znani architekci, m.in.: Arata Isozaki, Kohn Pedersen Fox, Herzog & de Meuron, Zaha Hadid, Schultes
Frank, Steven Holl, Rafel Moneo, Renzo Piano, Fumiko Maki, Jean Nouvel, uzupełniani przez lokalnych,
takich jak: Pierre El Khoury, Azmi Fakhuri, Vladimir Djurovic.
	Ukończonego w 1939 roku i rozebranego przez Niemców.
	Profesor Wydziału Architektury na Amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie – AUB.
5
1975–1990.
6
	Société Libanaise pour le développement et la reconstruction de Beyrouth.
3
4
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Założeniem projektowym odbudowy i rozbudowy było przywrócenie klimatu przedwojennego Bejrutu, stworzenie miasta współczesnego o dobrze zbalansowanych proporcjach pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Dzisiaj, w dużej mierze centrum jest odbudowane wg stworzonego przez Solidere planu.
Dzięki temu planowi wiemy też jak będą wyglądały kolejne kroki inwestycyjne.
Za sukcesem projektu odbudowy centrum stoi postać sunnickiego polityka i miliardera Rafika Haririego. Ten pierwszy premier rządu powstałego po zakończeniu wojny domowej zjednoczył zwaśnione grupy w dziele odbudowy, angażując na jej cel także swój osobisty majątek. Jego śmierć w wyniku zamachu
bombowego w lutym 2005 roku stała się punktem zwrotnym w historii Libanu. W jej konsekwencji doszło
do wycofania wojsk syryjskich i przywrócenia suwerenności. Rafik Hariri7, pochowany jest w odbudowanym Centrum Bejrutu obok omawianego już meczetu Mohammad Al-Amin przy Placu Bohaterów.
Spośród wielu projektów zrealizowanych w dzielnicy centralnej moją uwagę zwróciło kilka.
Na pierwszym miejscu zaprojektowany przez Rafaela Moneo Nowy Bejrucki Bazar ukończony w 2008 roku
il. 2. Projekt ten jest przykładem interpretacji tradycyjnej funkcji arabskiego targowiska do współczesnych
wymogów galerii handlowej. Składa się on z dwóch przykrytych pasaży, obudowanych sklepami, zlokalizowanych nad podziemnym garażem. Posadzka w pasażach ma formę rampy z jednej strony opadająca
łagodnie w kierunku morza, a od przeciwnej strony zakończona jest schodami ulicy Weygand. Forma
przykrycia pasaży oraz zastosowany kamienny materiał ścian nawiązują do form rodzimych architektury
Bejrutu. Kolor i światło to ważne elementy budujące tę formę. Urozmaicona struktura i rytmy, którymi operuje architekt, pokonują monotonię tego typu założeń handlowych. Wpisanie budynku w strukturę miasta,
poza zachowaniem skali, osiągnięte jest za pomoca starannego zaprojektowaniu wielu placów – łączników
z istniejącą zabudową. Do jednego z takich placów należy Bab Idris z rzeźbiarską kompozycją wykonaną
z bazaltu przez Xaviera Corbero.
Dwa olbrzymie fikusowe drzewa i płaszczyzna wody odbijająca otaczające budynki schody terenowe i miejsca do siedzenia tworzą plac Samira Kassira zaprojektowany przez Vladimira Djurovica. Znajduje
się on przy ulicy Weygand na zapleczu budynku gazety An Nahar, której Sammir Kassir był dziennikarzem, zanim zginął w zamachu bombowym w 2005 r. Za projekt ten Vladimir Djurovic w 2008 r. został
uhonorowany prestiżową nagrodą fundacji Aga Khan. Jest on także autorem placu Al. Wehda Al. Wataniya
poświęconego premierowi Rafikowi Haririemu, ukończonego w 2011 r.
Zaprojektowana przez Stevena Holla Oliwkowa Zatoka to jeden z ostatnich projektów zrealizowanych w Bejrucie. W projekcie tym rozwiązano problem styku nadmorskiego bulwaru obudowanego
wieżowcami z mariną, przy której cumują jachty. W wieżowcach zlokalizowane są hotele i luksusowe
apartamenty, których powierzchnie sięgają często 1500 m2. Zaprojektowane przez amerykanów z Khon
Pedersen Fox dwa najbardziej charakterystyczne wieżowce w kształcie żagli uważane są za nowy symbol
Bejrutu il. 3. Z tych budynków podziemnym tunelem można dostać się bezpośrednio na teren kompleksu
Oliwkowej Zatoki. Została ona zaprojektowana na dwóch poziomach i zakończona wychodzącym w morze
kilkukondygnacyjnym klubem żeglarskim. Poziom górny Oliwkowej Zatoki to założenie parkowe z kamiennymi placykami. Poziom dolny to ciąg restauracji dostępnych z poziomu mariny oddzielonej od cumujących łodzi jedynie pasem zieleni i pieszego drewnianego bulwaru. Po realizacji projektu Oliwkowej
Zatoki i otaczającej zabudowy swą uprzywilejowaną pozycje utracił zaprojektowany przez Augusta Perreta
w latach 30. XX w. hotel St. Georges.
W końcu nie może być pełnego obrazu dzielnicy centralnej bez pokazania nowej zabudowy mieszkaniowej w tradycyjnej typologii kamienic, wybudowanych wokół placu gwiaździstego w latach 20. XX w.
Przykładem tego może być właśnie ukończony budynek Rezydencja Focha.
	Posiadał podwójne obywatelstwo libańskie i saudyjskie. W Arabii Saudyjskiej był przedsiębiorcą multimiliarderem,
właścicielem firm budowlanych i telekomunikacyjnych.
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Hamra, Bejrut zachodni
W dzielnicy Hamra w zachodniej muzułmańskiej części miasta znajduje się jeden najbardziej
renomowanych Uniwersytetów na Bliskim Wschodzie – Amerykański Uniwersytet w Bejrucie, który został założony przez protestanckich misjonarzy w 1866 r. Cały kampus zlokalizowany jest na zboczu opadającym ku Morzu Śródziemnemu niedaleko centralnej ulicy Hamra położonej na grzbiecie wzniesienia.
Wokół terenów uniwersyteckich powstawał od lat 40. XX w. modernistyczny Bejrut. Hamra jest jedną
z najbogatszych części miasta. Wiele zrealizowanych tutaj budynków powstało przy udziale naszego
rodaka Karola Schayera. Dzisiaj o jej architektonicznym obliczu decydują nowe budynki uniwersyteckie
zaprojektowane przez Zaha Hadid i VJAA. Żelbetowy budynek Zaha Hadid prezentuje charakterystyczne dla niej rozwiązania formalne i przeznaczony jest dla studentów nauk politycznych. Z kolei budynek
Centrum Rekreacji im Charlesa Hostlera zaprojektowany przez architektów z VJAA charakteryzuje się
umiarkowaną modernistyczną stylistyką, równocześnie jednak oferuje najnowsze zdobycze w zakresie
technologii ekologicznych.
Gemmayze, Achrafieyh, Bejrut wschodni
Chrześcijańskie dzielnice Bejrutu wschodniego wznoszą się od morza i dzielnicy portowej w kierunku placu Sasine, który jest kulminacyjnym punktem dzielnicy Achrafieyh. Zabudowa nie podlega tutaj
takim zasadom, jak w dzielnicy centralnej i poddana jest wolnej grze rynkowej. Skutkiem tego jest jej
intensyfikacja i radykalny wzrost skali budynków. Budzi to obawy wielu Libańczyków o zachowanie tożsamości tego miejsca.
Zjawisko to narasta od pewnego czasu, ale daje się szczególne zaobserwować w ostatnich dwóch
latach. Prezydent miasta Bilal Hamad podał8, iż budżet Bejrutu razem z rezerwami wynosi w 2013 r.
1,1 biliona dolarów. Jakkolwiek dane te, jak wiele danych statystycznych w Libanie, są trudne do zweryfikowania, to pokazują one skalę inwestycji w mieście. Budżet ten jest tworzony bowiem z wpływów
z podatku katastralnego i opłat z pozwoleń na budowę. Gdy kilka lat temu pisałem o projektach Bernarda
Khoury były to interesujące budynki z wieloma mobilnymi elementami, często skryte pod ziemią. Dzisiaj
ten sam architekt realizuje wieżowce. Żałować można jedynie, że niektóre jego unikatowe projekty stały się
ofiarą boomu, a inne wkrótce podzielą ich los. Stało się tak np. z adaptacją starej kolonialnej kamienicy na
restauracje La Centrale w dzielnicy Gemmayze. Jak tłumaczy Bernard Khoury restauracja stała się po prostu nierentowna w miejscu otoczonym już dziś przez wieżowce. Jego nowe budynki zlokalizowane w tych
dzielnicach to budynki plombowe. W projektach tych zobaczyć można interesujące rozwiązania, jak choćby zewnętrzną komunikację dla dwupoziomowych apartamentów przy ulicy Chafik El Mouayiad. Wielopoziomowe apartamenty mieści także położony nieopodal budynek IB3, zakończony charakterystycznym
ostrym dachem. Kurtynowa zielona ściana z projektu przy ulicy Chehade, to z kolei pomysł na rozwiązanie
opozycji pomiędzy przeźroczystością modernistycznej ściany a bliskim sąsiedztwem budynków w tej części Achrafieyh. W końcu Plot # 893 skomplikowany przestrzennie budynek, który uważa za najbardziej
interesujący wśród swoich projektów powstałych w ostatnich latach w Bejrucie, wybudowany równolegle
do Montée Barakat, najstarszych schodów publicznych w mieście. Ostatnio zrealizowany 11 kondygnacyjny apartamentowiec Plot # 2251 il. 4, flankujący stary maronicki cmentarz Ras el-Nabeh, po drugiej
stronie Achrafieyeh jest zapowiedzią zakończenia wkrótce budowy jeszcze wyższych budynków. Ciekawa
jest struktura mieszkań w tym budynku, ponieważ mieszczą się one w niespotykanym w Polsce przedziale
od 200 do 600 m2.
	Za www.nowlebanon.com
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Achrafieyh, kiedyś letnisko Bejrutu, dziś jest głównie dzielnicą mieszkaniową. W pobliżu głównego placu Sasine oddano do użytku w 2003 r. pierwszą galerię handlową w Libanie – ABC zaprojektowaną przez brytyjską firmę GDP. Położony na ostrym zboczu budynek składa się z 3 poziomów użytkowych zorganizowanych wokół głównego dziedzińca. Dziedziniec ten jest przykryty, ale niezamknięty
dachami. To starannie zaprojektowane filigranowe elementy przykryć decydują o jakości przestrzennej
całego założenia.
Opuszczając Bejrut – miejsce, o którym Libańczycy mówią: „Jeżeli pojedziesz do Londynu znajdziesz się w Anglii, jeżeli pojedziesz do Paryża znajdziesz się we Francji, jeżeli pojedziesz do Rzymu znajdziesz się we Włoszech, ale jeżeli pojedziesz do Bejrutu znajdziesz się na świecie”9 – zajrzyjmy jeszcze do
odległego o 80 km Trypolisu oraz w Góry Libanu, aby spojrzeć na współczesną architekturę.
Trypolis
W Libanie zrealizowano u progu wojny domowej największy na świecie poza Brazylią projekt
Oskara Niemeyera – Centrum Targowe w Trypolisie im. Rashida Karami. Projekt powstał w 1962 roku i zajął Niemeyerowi 2 miesiące. Budowa trwała 12 lat do 1974 r. Na dobrą sprawę zespół ten nigdy nie zaczął
działać w związku z wybuchem w 1975 r. wojny domowej i choć nie został zniszczony, pozostaje w stanie
hibernacji. Głównym elementem organizującym przestrzeń jest zespół pawilonów wystawienniczych pod
gigantycznym płaskim dachem na rzucie wycinka łuku o długości 750 m i szerokości 70 m. Kompozycja
uzupełniona jest o samodzielne obiekty, takie jak: pawilon libański, eksperymentalny teatr, muzeum budownictwa, amfiteatr, zaplecza i biura.
Góry Libanu
W wysokich sięgających 2500 m górach, godzinę jazdy od Bejrutu, znajduje się duży ośrodek narciarski Mazar. W jego okolicach zbudowano wiele domów letniskowych o interesującej architekturze.
Jednym z nich jest zlokalizowany w Faqra dom projektu znanego nam już Bernarda Khoury. Wpisany
w zbocze budynek od strony drogi dojazdowej przypomina nieco nieistniejącą już bejrucką restaurację
La Centrale il. 4. Do tamtego projektu nawiązują także ruchome, przesuwne elementy dachu. Budynek
dostępny jest z górnego poziomu drogi gdzie zlokalizowane są wejście i parkingi.
Innym przykładem współczesnej górskiej architektury w Libanie jest zespół 10 willi zaprojektowanych przez tego samego architekta w Faraya San Antonio. Budynki te – każdy 5-poziomowy o powierzchni
użytkowej 260 m2, w formie ściętych walcy – zgrupowane są w organiczny sposób wokół centralnej przestrzeni rekreacyjnej. Każdy z nich posiada równocześnie prywatny ogród, a całość zlokalizowana jest na
wspólnej bazie, jaką stanowi garaż.
Niniejsze skrótowe przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących współczesnej architektury
Libanu można traktować, stosując kryteria kulinarne, zaledwie jako przystawkę. Poznanie współczesnej
architektury Libanu przypomina bowiem poznanie libańskiej kuchni, która jest bogata, różnorodna, aromatyczna i niepowtarzalna w smaku.

	Lebanon’s diversity should be used as a model, dr Philip Salem na konferencji “Lebanon: Vision and Achievement”,
London, May 2007.
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Ill. 1. From left to right according to the clockwise direction, distribution map the major religious groups in Lebanon,
the Basilica Our Ladyof Lebanon in Harissa, architect Pierre El Khoury. The Museum of the Resistance in Mleeta. The
Mosque Mohammad Al-Amin in Beirut, architect Azmi Fakhouri
Il. 1. Od lewej zgodnie z wskazówkami zegara; Mapa rozmieszczenia głównych grup religijnych w Libanie, Bazylika
Matki Boskiej Libańskiej w Harissie, architekt Pierre El Khoury. Muzeum Oporu w Mleeta. Meczet Mohammad
Al-Amin w Bejrucie, architekt Azmi Fakhouri
(fot. Kazimierz Butelski 2006, 2013, fot. Stanisław Butelski 2011)
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Fig.3. Skyscrapers at Zaitunay Bay. Beirut Central District. Skyscrapers design Khon Pedrersen Fox, Zaitunay Bay design Steven Holl

Il. 3. Wieżowiec przy Oliwkowej Zatoce. Dzielnica Centralna. Projekt wieżowców Khon Pedresen Fox, Projekt
Oliwkowej Zatoki Steven Holl
fot. Kazimierz Butelski 2013, fot. Monika Butelska 2013

(fot. Kazimierz Butelski 2013, fot. Monika Butelska 2013)
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Rys.4. U góry apartamentowiec w dzielnicy Achrafieyeh. Architekt Bernard Khoury 2013, u dołu dom górski w Faraya
Ill.
4. Above apartment buildind n Achrafieych. Architect Bernard Khoury 2013, Below Moutain House in Faraya this
tego samego autora
same architect
Fig.4. Above apartment building n Achrafieyeh. Architect Bernard Khoury 2013, Below Moutain House in Faraya this same architect

Il. 4. U góry aparatamentowiec w dzielnicy Achrafieych. Architekr Bernard Khoury 2013, u dołu dom górski w Faraya
tego
samego autora
fot. Kazimierz
Butelski 2013, fot. Monika Butelska 2013
(fot. Kazimierz Butelski 2013, fot. Monika Butelska 2013)
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Abstract
Preservation, conservation and restoration of the objects of cultural heritage is extremely important if we
think in terms of cultural and social achievements of societies. These problems have been reflected both in
the so-called Brundtland report and in the formulation of the concept of l’sustainable development’. One
of the important factors of this development is the protection of cultura and national heritage. Development of masonry structures over the centuries can be exemplified by numerous historic buildings which
exist in old towns and villages. Specifically, in this article we describe various types of masonry structures
that have been built in Scotland and Ireland. The exposure of historical buildings became available to the
general public through facilitation of the appropriate social and cultural policies within the countries of the
united Europe. Conservation activities which have been undertaken over a span of time allow availability
of numerous beautiful architectural monuments of masonry to the public today.
Keywords: masonry structures, sustainable development, revalorization and protection of masonry
buildings in Scotland and Ireland
Streszczenie
Zachowanie, konserwacja i restauracja obiektów dziedzictwa kultury jest niezwykle ważna w kontekście
dorobku historycznego społeczeństw. Problemy te znalazły odzwierciedlenie w tzw. Raporcie Brundtlanda
oraz sformułowaniu pojęcia zrównoważonego rozwoju. Jednym z ważnym czynników tego rozwoju jest
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozwój budownictwa murowego na przestrzeni wieków
można obserwować na przykładach obiektów zabytkowych miast i wsi. W szczególności, niniejszy artykuł
opisuje różne typy konstrukcji murowych stosowanych w budownictwie na przykładzie obiektów zachowanych w tkance zabytkowej miast i wsi na terenach Szkocji i Irlandii. Ekspozycja historycznych budowli
stała się dostępna dla ogółu społeczeństwa dzięki odpowiedniej polityce społecznej i kulturowej państw
wspólnej Europy. Działania konserwatorskie zastosowane na przestrzeni ostatnich lat umożliwiają obecnie
tak piękne eksponowanie zabytków architektury.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, idea zrównoważonego rozwoju, rewitalizacja i ochrona obiektów
konstrukcji murowych w Szkocji i Irlandii
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1. Introduction
The most frequently cited definition of the concept of sustainable development is the definition
introduced by the World Commission on Environment and Development [4], also known as the so-called
Brudtland’s Commission, established by Dr. Gro Brundtland at the invitation of the Commissioner General
of the United Nations in 1983. As a result of their work the Commission led to the formulation of the
report entitled “Our common future” [5] which provided the principles of sustainable development. The
report called upon all governments to ask their central and sectoral economic agencies to ensure that their
policies, programmes and budgets encourage sustainable development and to strengthen the role of their
environmental and natural resource agencies in advising and assisting central and sectoral agencies in that
task. Following the international directive, Polish scientists also introduced into usage the term ‘sustainable
development’, which means the development based on the rational management of natural resources both
cultural, global and local which are non-renewable or have a limited ability to self-recover and rebuild. What
seems to be particularly important for the future generations in the sphere of culture is the preservation of
historical monuments as they are vital in the context of national heritage. Sustainable development of any
country is inextricably linked to the achievements of the past.
The author’s interest is focused on the preserved historic monuments of masonry structures in two
countries: Scotland and Ireland. These two kingdoms are situated in the same climatic zone: moderately
warm climate with a high humidity caused by their proximity to the sea. They both have similar geological
conditions. The topography of the two states is comparable because of the moderate land elevations and
similar heights of the mountains. When comparing the highest peak of Ireland (Carrantuohill which reaches
1,041 m above the sea level) to the highest peak of Scotland (Ben Navis with the height of 1,344 m
above the sea level) and simultaneously when comparing the landscapes of both countries, we do not see
much difference between the two countries. The long-term dominance of England over Ireland that lasted
practically from 1169 until the signing of the English-Irish Treaty in London on December 6th, 1921, and
the fact that Ireland was disintegrated into two independent states (Ireland and the Northern Ireland) have
had their impact on the history of Ireland.
Scotland is currently a part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. It should be
mentioned here that on September 18th, 2014 the people of Scotland had a chance to change their status and
to gain independence to break down from the United Kingdom. During the poll, the majority of the voters
spoke for remaining a member of the United Kingdom of Great Britain and Ireland. For many years, within
the span of the years 843–1707 precisely, there existed an independent Kingdom of Scotland, which was
ruled by the dynasty of the Stuarts. In the years 1603–1649, king James VI took the throne of England as
James I and later, i.e. in the years 1660–1707, there was a personal union of Scotland and England under
the rule of the Stuarts. Charles II reigned over England from 1665 to 1685. The years of the Stuart dynasty
domination in both countries contributed to the consolidation of Christianity in the area of the Kingdom
of Scotland, especially under the reign of Queen Mary Stuart. From that period of time there remained
numerous certificates of memory in the form of stone and masonry structures which create today a set of
national heritage of Scotland.
2. Restoration and conservation of historic masonry structures
All of the objects presented in this paper have been a subject to restoration, conservation and
maintenance for many years. As professor Ewa Węcławowicz-Gyurkovich says in [7, p. 186]: “Restoration
(...) aims at preserving and revealing the aesthetical and historical value of a monument. It means a search
of old substance and elements which constitute authentic documents of the past”.
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In the case of masonry structures, both the type of a construction material used to create a masonry
structure and the type of mortar used to fix the elements together are highly significant Two important
factors count in terms of preservation: the strength and the type of material used for construction, i.e.
brick, sandstone, lime stone or natural stone, and the type of joining mortar to fix the elements together.
Let us mention here that the earliest type of mortar used was clay, later the limestone mortar was
introduced while the most modern type is a lime-cement mortar. The original lime mortar of old walls
can be characterized by low resistance to acidic air pollution and a high rate of capillarity. Another factor
contributing to the destruction of old walls is low resistance to frost. Water which penetrates the interior
of the wall freezes in the winter conditions and causes irreversible damage inside the structure of the
wall. Lime mortar which was originally used in historic buildings not only played the role of a permanent
binding of the individual elements (=bricks) of masonry but also ensured the filling of the dimensional
deviations between masonry elements. While observing the state of masonry buildings of Scotland and
Ireland we can conclude that the effort of the restorers, conservatory engineers and builders focuses
not only on restoration but also on reconstruction in the traditional technology and maintenance of the
damaged buildings.
3. Protection of cultural heritage – examples of preserved masonry structures
in Scotland and Ireland
3.1. Small architectural objects in the former kingdoms of Ireland and Scotland
Let us begin our journey through Scotland from a selection of those beautiful small objects that
were made of natural stone in a traditional technology and which are of the special dimensions and utility.
In terms of the Polish Construction Law [3] the objects described in this part of paper belong to a special
category and are defined as so-called ‘objects of small architecture’. In particular, this group encompasses:
a) religious small constructions of a special purpose such as chapels, roadside crosses, small religious
statues; b) statues or monuments, fountains and other objects of garden/ landscape architecture, c) all the
objects designed to serve daily recreation and health purposes such as sandpits, swings, ladders, garbage
cans. Beautiful fountains made of sandstone or cemetery grave stones located around the ruins of St Paul’s
Cathedral in St. Andrews (Ill. 1) create an exemplary set of elements of small architecture in the landscape
of the Scottish city. The set of the objects of small architecture can be defined after Professor Piotr Patoczka
[1] as a ‘cultural interior’ which has been created with active participation of a human within the old
substance of a city. As Professor Patoczka writes in [1] (p. 122): “Small architecture (...) has a unique and
distinctive expression and, despite the regional differences, it can be clearly addressed to these different
interior sequences which exist in various regional interiors and thus a small town can be characterized by
traditionalism and provincialism; a certain modesty is applied to the solutions and a small spatial scale;
all these provide charming and ‘human’ feelings about functionality and a native character, rusticity and
sustainability of models; the stylish motives of small architecture within the old towns characterize the
dignity of the royal city (...)”.
3.2. Castles and fortresses
Scotland added to its treasury of historic masonry buildings a countless list of castles and fortresses
over the centuries. A testimony to the power of the kingdom of Scotland is provided by many objects
of this type that have been built in the entire state. To give the first example, let us mention the city of
Stirling, a town situated on the embankments of the Forth river. The medieval fortress is dominated by the
castle (Ill. 2b, 3a and b, 4a) and the Church of the Holy Rude founded in 1199 during the reign of David I.
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The church played the role of a parish and is one of the finest Scottish medieval churches. Originally wooden,
later rebuilt in stone (1440–1480) it has an unusual star-shaped ceiling (Ill. 2a) made of bricks. This is the
place where King of Scotland James VI was crowned on July 29th, 1567. In turn, the royal castle of Stirling
witnessed the reign of Queen Mary where she was crowned in the local castle chapel in 1543 at the age of
6 days to become the Queen of Scotland. The impressive Stirling castle is an example of a Renaissance
structure. It has been preserved to this day in the form which castle earned at the turn of the fifteenth and
sixteenth centuries. You can admire here very interesting architectural details such as beautiful stone portals
(Ill. 2b) as well as stone entrance staircases with the railings made of sandstone (Ill. 3a and 3b). The stones
hewn into regular blocks are laid in layers to create together a structure that is characterized by high aesthetics
and good technical properties. The walls, which were made of the large-sized elements allowed for higher
precision, increased productivity and at the same time required less labour efficiency. It is worth mentioning
that also mortar consumption was significantly reduced when the wall was made of such large blocks.
Edinburgh Castle perched high on the volcanic rock seems to be exceptionally monumental and
impressive of all castles. There is no other castle in the whole Europe even similarly situated. It creates
a spectacular dominant in the architectural landscape of the Scottish capital. The view of the castle from
the Princes St., which is the main street of the New Town, reveals its magnitude in the full scale (Ill. 4b).
The medieval buildings of the castle were built by King Malcolm approximately in 1018 and later rebuilt
in the time of the reign of David II which took place around 1365. Behind its walls the structure comprises
a number of facilities that are characteristic only for the period of time it represents, i.e. which have only
been built in the eighteenth or in the nineteenth century. These include the barracks for soldiers, the gates
and fortifications, the building of a prison, a 40 m deep well and a burial site for the crew’s favorite canine.
The most important building is the Renaissance palace constructed in 1430. Here we can see a number of
masonry structures like the palatine chapel with the roof covered by stone tiles (Ill. 5a) or a view onto the
corner bastion equipped with the cannons and gun machines (Ill. 5b).
When we continue our journey round Scotland we will encounter further pieces of medieval stone
architecture. Let us stop by at the fortifications of Urquhart castle (Ill. 7a) located at the site of the legendary
lake Loch Ness on the way to Inverness. In those days, the Urquhart fortress used to guard a strategic
route through the Great Glen. After crossing the carved in the rock moat, our view opens up onto the
impressive fortifications consisting of the stone wall and the guard tower. The surrounding fortification
walls were made of a natural lime stone (Ill. 7d, 7e) in the Middle Ages. The technique of construction
of that type of wall can be considered as the so called “rubble masonry”. Rubble masonry is a rough wall
made of unhewn stone blocks that are laid in irregular courses and set in mortar. Two external layers of
walls were traditionally bound with mortar, while the interior of the wall has been filled with loosely laid
stones dipped in mortar (Ill. 7f). We can also recognize the other type of a masonry wall construction, the
type that resembles a Roman “opus incentrum” ([8], p. 364). In this type of masonry the wall is made of
irregular stone blocks (Ill. 7e) that are laid in uneven layers and bound with the mortar ([8], p. 363). To fix
the elements of the wall structure together, the larger stones were laid across the wall (see Ill. 7f). These
cross-stones played the role of ties and they extended through the entire width of the wall. Other interesting
elements of a masonry construction appear to be stone gutters mounted on the top of the Great Tower
where they served as a protection against erosion effects of the Highland climate. These stone elements
were called the “saddles and troughs” (Ill.7b, 7c). The ingenious system acted like modern guttering. Each
saddle sits over the junction between two troughs. The rainwater runs off the saddles into the troughs and
then flows out to be thrown clear of the walls. In the Ill. 7c and 7d, one can see the pictures of the saddles
in their original position at the top of the tower.
We continue now our journey and move on to visit the masonry castles in Ireland. Let’s take the
example of the city and the castle in Kilkenny (Ill. 6a), the city which is situated on the embankment of
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the Nore river. Surrounded by a beautiful park, the seat of the Butler family, the Dukes of Ormond, was
built in the thirteenth century [6]. Another important monument of Kilkenny is St. Canice’s Cathedral. The
building was completed in 1285. Inside, you can admire the medieval tombstones, busts and altars. When
visiting another site, which is the Saint Canisius monastery (Ill. 6b), we can see an original stone tower of
a cylindrical shape in the cloister yard. This structure dates from the sixth century.
Different in its character, because of coming from the much earlier period, is a huge castle in Dublin
with a beautiful masonry structure (Ill. 6c and 6d). It was originally founded in the year 1204 during the
Norman times. In the castle we can admire the Record Tower which is a unique structure that remained in its
original shape from the times it was constructed – today restored and preserved in a good shape. The present
shape and state of art of the castle comes mainly from the eighteenth century. The castle which played the
role of the center of the British government for many years, has always been a target of hostile attacks.
A huge castle’s courtyard has been surrounded by the buildings that are the state-owned apartments today.
The castle role was always to serve as the seat of the English viceroy who once ruled Ireland.
3.3. Masonry in the countryside landscape of Scotland and Ireland
Both Scotland and Ireland have similar countryside landscape, i.e. vast spaces, beautiful highlands
and mountains covered with heath. The moorlands add the heather colouring to the landscape of the fields
surrounded by stone walls, small huts built of natural stone and stone stairs leading from the top of the cliff
to the seashore. If we add to this atmosphere the moist of the air and the scent of the winds blowing from the
seaside, we receive the image of the unique atmosphere of the nature within the surrounding countryside.
Beautiful green hills, numerous lakes and the majesty of the surrounding hills and mountains give the
specific character of the area. Let us take a look at the north-west corner of Scotland, namely at the Isle of
Skye which is one of the largest islands in the Hybrids Interior. This is where we find the rocky cliffs of
the coast that are called the ‘kilt rocks’ as they resemble a Scottish kilt (Ill. 9a). The tourist area reveals in
front of our eyes the structures made of irregular blocks of hewn stones that were built many centuries ago
(Ill. 9c and 9d). Our attention is riveted on the irregular courses of blocks that seem to be laid with no mortar
applied. Certainly, the roof of the hut has been covered with a new coat of slate shingles which greatly
improved the aesthetics of the old building. Another example of a magnificent stone structure is located at
the heart of the Cuillin hills, i.e. a three-span stone bridge (Ill. 9b) over which the road leading to the village
of Carbost crosses the Sligachan river. We can notice that the stone construction of the bridge has a dual
character. The piers and the abutments are made of hewn large stone blocks, while the structure of the spans
is made in the form of a rough wall bound with a cement or concrete mortar. It must be mentioned here that
the masonry constructed with the use of concrete mortar has been already known since the ancient times.
Moreover, the “need for mortar application resulted from the low stability of the walls that were made of
flat stones stacked one on the other in multiple layers” ([8], p. 361).
4. Cultural heritage and sustainable development
Let us again refer to the previously cited Professor Patoczka: “(...) preserved ruins of castles are
not only the subject to protection and care, but also there are tremendous efforts undertaken in order to
consolidate and revitalize all the remnants and pieces of a natural heritage including the buildings and/
or castle walls – even if those had been turned into ruin by the siege or fire – most of them have already
regained their former value, while the others are thoroughly researched and documented” ([1], p. 112). It is
especially important to protect and to preserve the cultural goods for future generations as they bear witness
of the past.
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1. Wstęp
Najczęściej cytowaną definicją pojęcia trwałego i zrównoważonego rozwoju jest definicja wprowadzona przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (the World Commission on Environment and
Development, [4]), znana również jako tzw. Komisja Brundtlanda, a powołana na zaproszenie ówczesnego
Komisarza Generalnego ONZ, czyli przez dr Gro Brundtlanda, w 1983 roku. Komisja w wyniku swoich
prac opracowała raport pt. „Nasza wspólna przyszłość” [5], w którym podaje pryncypialne zasady zrównoważonego rozwoju. W ślad za podjętymi na forum międzynarodowym dyrektywami polscy naukowcy
wprowadzili termin zrównoważonego i trwałego rozwoju jako termin analogiczny do ang. sustainable
development. Oznacza to, że rozwój państwa oparty jest na racjonalnym gospodarowaniu zasobami zarówno przyrodniczymi, jak i kulturowymi w skali globalnej i lokalnej, które to zasoby są wyczerpywane,
nieodnawialne lub mają ograniczoną zdolność samoodtwarzania i odbudowywania się. Szczególnie ważne
w sferze dóbr kultury staje się zachowanie dla przyszłych pokoleń tkanki historycznej, która stanowi istotny czynnik dziedzictwa narodowego. Kapitałem społecznym i kulturowym są wszystkie zabytki historyczne i pomniki kultury, które podlegają szczególnej ochronie. Zrównoważony rozwój każdego państwa jest
nieodłącznie powiązany z dorobkiem przeszłości.
Obiektem zainteresowania autorki niniejszego artykułu są zachowane obiekty o konstrukcji murowej
na terenach Szkocji i Irlandii. Te dwa królestwa są usytuowane w podobnych warunkach geologicznych,
położone w tej samej strefie klimatycznej (klimat umiarkowanie ciepły, morski) i posiadają porównywalną
rzeźbę terenu. Najwyższy szczyt Irlandii to Carrantuohill sięgający 1041 m n.p.m., a Szkocji to Ben Navis
o wysokości 1344 m n.p.m. i usytuowany w paśmie gór Grampian, gdzie góruje nad uroczą doliną Glencoe.
Długoletnia dominacja Anglii nad Irlandią (praktycznie od 1169 roku do podpisania traktatu angielsko-irlandzkiego w Londynie 6 grudnia 1921 roku) przyczyniła się do rozpadu terytorium na dwa państwa, gdzie
sześć z dziewięciu hrabstw Ulsteru pozostało w Wielkiej Brytanii jako Irlandia Północna, a pozostałe utworzyły Wolne Państwo Irlandzkie. W 1937 roku uchwalono konstytucję i utworzono niezależną od imperium
brytyjskiego Republikę Irlandii.
Szkocja pozostaje obecnie w ramach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przy czym 18 września 2014 roku przeprowadzono niepodległościowe referendum, w którym obywatele Szkocji wypowiedzieli się przeciw odłączeniu od Wielkiej Brytanii. Należy jeszcze tu wspomnieć, iż
w latach 843–1707 istniało niezależne Królestwo Szkocji, którym rządziła dynastia Stuartów. W szczególności należy wymienić dwa okresy: a) lata 1603–1649, kiedy to król Jakub VI przejął tron Anglii jako Król
Jakub I oraz b) lata 1660–1707, gdy istniała unia personalna Szkocji i Anglii pod berłem Stuartów (czasy
rządów Karola II Stuarta w latach 1660–1685). Czas rządów dynastii Stuartów przyczynił się do ugruntowania chrześcijaństwa na terenach Królestwa Szkocji zwłaszcza pod panowaniem królowej Marii Stuart.
Z tego okresu pozostały jako liczne świadectwa pamięci budowle kamienne i murowe, które stanowią
dzisiaj zabytek dziedzictwa narodowego Szkocji.

2. Konserwacja i restauracja zabytków o konstrukcji murowej
Wszystkie wymienione w niniejszej pracy obiekty podlegały konserwacji i/lub renowacji w ciągu
wielu lat. Jak powiada Ewa Węcławowicz-Gyurkovich [7, s. 179] „Restauracja (...) ma za cel zachowanie
i ujawnienie estetycznej i historycznej wartości zabytku oraz polega na poszanowaniu dawnej substancji
i elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości”.
W przypadku konserwacji konstrukcji murowych istotnych jest wiele tych czynników, które doprowadziły do degradacji tkanki historycznej zabytku. Do tych czynników należy wytrzymałość i rodzaj stoso-

63
wanego materiału jako tego, z którego wykonano daną konstrukcję (cegła, piaskowiec, naturalny kamień)
oraz rodzaj zaprawy, jakimi spoinowano mury. Mamy tu do czynienia różnymi rodzajami zapraw od najstarszych, do których należy glina, przez zaprawy wapienne, aż do najbardziej współcześnie stosowanych,
jakimi są zaprawy cementowe czy cementowo-wapienne. Oryginalne zaprawy wapienne starych murów
charakteryzowały się niską odpornością na kwasowe zanieczyszczenia powietrza oraz wysokim współczynnikiem kapilarności. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na zniszczenie starych murów była ich
niska mrozoodporność. Stąd woda wnikająca we wnętrza murów, zamarzając, powodowała nieodwracalne
zniszczenia wewnątrz konstrukcji muru. Zaprawy wapienne, które były stosowane od dawna w zabytkowych obiektach, spełniały zawsze nie tylko rolę spoiny trwale łączącej poszczególne elementy murowe,
ale też zapewniały wypełnienie odchyłek wymiarowych elementów murów. Obserwując stan zabytkowych
obiektów Szkocji i Irlandii o konstrukcji murowej dochodzimy do wniosku, iż wysiłek konserwatorów
i budowniczych skupia się nie tylko na konserwacji, lecz również na odbudowie zniszczonych obiektów
w tradycyjnej technologii.
3. Ochrona zabytków dziedzictwa kulturowego. Przykłady zachowanych budowli murowych
Szkocji i Irlandii
3.1. Obiekty małej architektury na terenach dawnych królestw Szkocji i Irlandii
Rozpocznijmy naszą wędrówkę po Szkocji od zaznaczenia pięknych obiektów wykonanych w tradycyjnej technologii z kamienia naturalnego, jakimi są obiekty małej architektury. Za przepisami polskiego prawa budowlanego [3] przytoczmy niektóre pojęcia dotyczące obiektów budowlanych, budowli czy
wreszcie obiektów małej architektury. Te ostatnie, to niewielkie obiekty, a w szczególności: a) obiekty
kultu religijnego, takie jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury; b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) obiekty użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, takie jak
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. Piękne fontanny wykonane z piaskowca czy nagrobne kamienie cmentarza usytuowanego wokół ruin katedry św. Andrzeja (il. 1) w St. Andrews są przykładem zbioru
elementów małej architektury w krajobrazie miasta. Zbiór ten można zdefiniować za Piotrem Patoczka [1]
jako wnętrze „kulturowe”, czyli powstałe z udziałem człowieka w strefie staromiejskiej. Jak pisze autor
([1], s. 122) „Mała architektura (...) ma swoisty, odmienny wyraz i pomimo zróżnicowań regionalnych,
daje się wyraźnie adresować do tych różnych sekwencji wnętrz; stąd małe miasteczko cechuje tradycyjność
i prowincjonalność, pewna skromność rozwiązań i drobna skala przestrzenna; co daje jednak urokliwe
i »ludzkie« odczucia funkcjonalności i rodzimości, sielskości i trwałości wzorów; motywy małej architektury starego miasta cechuje stylowość i godna królewskiego miasta powaga...”.
3.2. Zamki i warownie
Szkocja w swojej skarbnicy zabytków budownictwa murowego posiada wiele zamków i warowni.
Świadectwem potęgi królewskiej Szkocji jest wiele obiektów tego typu budowanych na terenie całego
państwa. Aby przytoczyć niektóre z nich, jako pierwszy przykład weźmy na cel Stirling, miasto usytuowane nad rzeką Forth, które jest przykładem średniowiecznej warowni zamkniętej w pierścieniu fortyfikacji
wraz z istniejącym tu zamkiem (il. 2b, 3a i b) i kościołem pod wezwaniem Church of the Holy Rude, ufundowanym w 1129 roku w czasie rządów Dawida I Świętego. Kościół parafialny, początkowo drewniany,
a później przebudowany jako kamienny (1440–1480), posiada niezwykły strop gwiaździsty (il. 2a) wykonany z kamienia. To tutaj odbyła się koronacja Jakuba VI na króla Szkocji w dniu 29 lipca 1567. Z kolei
zamek królewski Stirling był świadkiem rządów królowej Marii Stuart, koronowanej w tutejszej kaplicy
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zamkowej (1543) jako niemowlę (w wieku 6 dni) na królową Szkocji. Imponujący zamek w Stirling jest
przykładem renesansowej budowli, która zachowana jest do dzisiaj w takiej postaci, jaką uzyskał zamek na
przełomie XV i XVI wieku wraz z interesującymi elementami rzemiosła kamiennego, takimi jak krużganki
i przepiękne kamienne portale wejść (il. 2b), a także schody i balustrady kamienne wykonane z piaskowca
(il. 3a i 3b). Wątek muru kształtującego kamienne schody charakteryzuje regularna obróbka ciosowa. Taki
mur z bloczków kamiennych wykonany z kamieni o regularnych kształtach, które niejednokrotnie były
przycinane ręcznie, odznaczał się wysokimi walorami technicznymi i estetycznymi. Ściany, które były
wykonywane z elementów o większych formatach uzyskiwały na efektywności i wydajności pracy, co
jednocześnie zmniejszało zapotrzebowanie na zaprawę.
Najbardziej wyniosłym i monumentalnym wydaje się być wiszący na skale zamek w Edynburgu.
Nie ma w całej Europie podobnie usytuowanego zamku, który spełnia rolę tak spektakularnej dominanty
przestrzennej w krajobrazie szkockiej stolicy. Widok zamku od strony Princes St., głównej ulicy Nowego
Miasta, w pełni ukazuje jego ogrom (il. 4b). Ta średniowieczna budowla wzniesiona około 1018 roku przez
króla Malcolma I, a przebudowana za czasów Dawida II ok. 1365 roku posiada w swojej strukturze wiele
obiektów, które były budowane wewnątrz murów dopiero w XVIII i XIX wieku. Należą do nich koszary,
bramy, fortyfikacje, więzienie, studnia (głębokość 40 m) i cmentarzysko dla ulubionych psów załogi. Najważniejszą jednak budowlą jest renesansowy pałac wystawiony w 1430 roku. Pokazują się tu wspaniałe
szczegóły mistrzostwa murarskiego, takie jak kapliczka pałacowa z pokryciem kamiennymi dachówkami
(il. 5a) czy fragment bastionu narożnego z armatą (il. 5b).
Podróżując dalej po Szkocji, napotykamy dalsze przykłady średniowiecznego budownictwa kamiennego. Warownia Urquhart (il. 7a, 7b), położona przy drodze do Inverness nad legendarnym jeziorem Loch
Ness, strzegła w owych czasach strategicznego szlaku przez Wielki Glen. Po przekroczeniu wyrytej w skale
fosy odsłania się przed nami imponująca warownia, pokazując konstrukcję otaczającego ją muru z kamienia naturalnego (il. 7e, 7f), który stanowi obwarowanie zamku. Charakterystyczna jest ta konstrukcja, dla
której ściany zewnętrzne muru tworzą warstwę konstrukcyjną wypełnioną wewnątrz dowolnie wysypanym
kamieniem, a ten z kolei związany zaprawą, stanowi wypełnienie muru (il. 7e). Na terenie zamku znajdujemy jednocześnie przykłady muru, który można by sklasyfikować jako tzw. mur opus incertum, czyli mur
z nieregularnych ciosów kamiennych (il. 7e), układany w nierówne pod względem wysokości warstwy ([8],
s. 363). Jak widać na il.7e, w poprzek muru układano większe kamienie, tzw. ściągacze, które przechodzą
przez całą szerokość muru. Innym ciekawym elementem konstrukcyjnym są pojawiające się na szczycie
warownej wieży i mające charakterystyczny kształt tzw. siodła i rynienki pochodzące ze szczytu istniejącej
warowni, czyli tzw. wielkiej wieży (il. 7b i 7c). W mocno wilgotnym i deszczowym klimacie Szkocji owe
kamienne siodła i rynienki sprawowały bardzo ważną funkcję ochronną przeciwdziałającą erozji konstrukcji murowej. Ten pomysłowy system działa podobnie do współczesnego systemu orynnowania budynku.
Każde takie siodło jest posadowione w miejscu połączenia, czyli styku dwóch rynienek. Woda deszczowa
odpływa z takiego siodła do wspomnianych rynienek, a następnie jest odprowadzana na zewnątrz budynku
w taki sam sposób jak to czynią w późniejszych wiekach rzygacze, czyli całkowicie poza konstrukcję muru
wielkiej wieży.
Możemy teraz przejść do oglądania konstrukcji murowych zamków na terenie Irlandii. Weźmy dla
przykładu miasto oraz zamek Kilkenny (il. 6a), które są położone nad rzeką Nore. Otoczona pięknym
parkiem siedziba rodu Butlerów, czyli książąt Ormond, została wzniesiona w XIII wieku [6]. Innym ważnym zabytkiem miasta Kilkenny jest katedra św. Kanisiusa (St. Canice’s Cathedral). Budowlę ukończono
w 1285 roku Wewnątrz katerdy znajdują się średniowieczne nagrobki, popiersia i ołtarze. Natomiast charakterystyczną i jedyną pozostałą po klasztorze św. Kanisiusa (lub inaczej św. Kanizjusza) budowlą jest
piękna, okrągła wieża kamienna przy katedrze, a pochodząca z VI wieku (il. 6c). Okazuje się, iż tego typu
kamienne wieże są charakterystycznymi obiektami budowlanymi towarzyszącymi niejednemu kościołowi
Irlandii.
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Inny w swoim charakterze, bo pochodzący z nieco młodszego okresu, jest ogromny i jednocześnie
mający piękną konstrukcję kamienną zamek w samym Dublinie (il. 6b). Powstał on w 1204 roku w czasach normandzkich, ale z tego okresu zachowała się jedynie wieża o nazwie Record Tower. Obecny kształt
pochodzi głównie z XVIII wieku. Zamek, jako centrum władzy Anglików, od zawsze był obiektem ataków
prowadzonych przez najeźdźców. Ogromny dziedziniec zamkowy otaczają budynki, w których znajdują
się apartamenty państwowe. Budowla ta miała pełnić rolę siedziby angielskiego wicekróla władającego
niegdyś Irlandią.
3.3. Konstrukcje murowe w wiejskim krajobrazie Szkocji i Irlandii
Zarówno Szkocję, jak i Irlandię charakteryzuje podobny krajobraz pozamiejski, tj. rozległe przestrzenie, piękne wyżyny i góry pokryte wrzosowiskami. Temu krajobrazowi nadają koloryt pola wrzosowisk otoczone kamiennymi murami, małe chaty wybudowane z kamienia naturalnego, schodki kamienne
prowadzące ze szczytu klifu nad wybrzeże morza. Jeśli do tego dodamy wilgotne powietrze i wiejące
znad morza wiatry, to mamy przed oczyma ten wyjątkowy nastrój przyrody otaczający tereny wiejskie.
Piękne zielone wzgórza, mnóstwo jezior i dostojność otaczających wzgórz i gór nadaje specyficzny
charakter tym krainom. A oto popatrzmy na zakątek północno-zachodniej Szkocji na wyspie Skye, która
jest największą z wysp Hybrydów Wewnętrznych. To tutaj znajdziemy skaliste klify wybrzeża nazwane
kilt rock na podobieństwo szkockiego kiltu (il. 9a), a wśród nich tereny turystyczne z obiektami pochodzącymi sprzed wieków, takimi jak chata zbudowana przed wiekami z nieregularnych bloków kamienia
(il. 9 c i d). W tej konstrukcji murowej zwracają na siebie uwagę nieregularne warstwy ociosanych kamieni ułożonych właściwie bez zaprawy jedna na drugiej. Oczywiste jest, iż dach tej chaty został pokryty
na nowo łupkiem kamiennym, co znakomicie podniosło jej estetykę. Kolejnym przykładem wspaniałej
kamiennej konstrukcji jest położony w sercu wzniesień Cuillin trójprzęsłowy most kamienny (il. 9b) na
rzece Sligachan znajdujący się w drodze do miejscowości Carbost. Konstrukcja tego mostu jest kamienną konstrukcją dwojakiego charakteru. Przyczółki i przęsła wykonano z przyciętych większych bloków
kamiennych, podczas gdy sama konstrukcja przęseł jest wykonana jako mur dziki na zaprawie cementowej lub betonowej. Można przy okazji wspomnieć, iż konstrukcje muru kamiennego z zastosowaniem
zaprawy betonowej były znane już od czasów starożytnych. Co więcej, „konieczność zastosowania wiązania murarskiego wynikała z niewielkiej stateczności układanych jeden na drugim w miarę płaskich
kamieni” ([8], s. 361).

4. Dziedzictwo kultury a zrównoważony rozwój
Odnieśmy się na koniec jeszcze raz do cytatu przywołanego tu na podsumowanie za Piotrem
Patoczka ([1], s. 112), który mówi iż „zachowane ruiny zamków, nie tylko podlegają ochronie i opiece,
lecz podejmowane są ogromne wysiłki dla utrwalenia i ożywienia tych śladów rodzimego dziedzictwa;
budowle i mury zamkowe – nawet te wyszczerbione przez oblężenia i pożary – w większości już odzyskały swoje dawne walory, a pozostałe są wnikliwie badane i dokumentowane”. Jest to szczególnie
ważne przesłanie, aby chronić i zachowywać dla przyszłych pokoleń te dobra kultury, które dają świadectwo przeszłości.
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a)

b)

Ill. 1. a) The old town fountain (St. Andrews) and b) The gravestones in the St. Andrews cemetery (Scotland)
Il. 1. a) Staromiejska fontanna na rynku oraz b) Pomniki nagrobne na cmentarzu St. Andrews (Szkocja)
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a)

b)

Ill. 2. a) A stone star-vault in the Church of the Holy Rude (1440–1480) and b) Stone portal of the entrance in the
Stirling Castle (Scotland)
Il. 2. a) Kamienny strop gwiaździsty kościoła The Church of the Holy Rude (1440–1480) oraz b) Portal kamienny
wejścia, elewacja w zamku Stirling Castle (Szkocja)
a)

b)

Ill. 3. Stirling Castle (Scotland). Stone entrance and stairs a) arched construction b) detail of a stone railing
Il. 3. Zamek Stirling (Szkocja). Kamienne schody wejścia a) podcienie, b) kamienna balustrada
a)

Ill. 4. Two Castles: a) Stirling and b) Edinburgh (Scotland)
Il. 4. Dwa zamki a) Stirling b) Edynburg (Szkocja)

b)
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a)

b)

Ill. 5. Edinburgh Castle – construction detail: a) Chapel covered with the stone roof-tiles and b) Corner bastion with
the exhibition of a canon
Il. 5. Zamek w Edynburgu – detale rozwiązań konstrukcyjnych: a) kapliczka z pokryciem dachu w postaci kamiennych
dachówek oraz b) naroże bastionu obronnego z ekspozycją armaty
a)

b)

c)

d)

Ill. 6. a) Kilkenny Castle, b) St. Canisius cathedral (Kilkenny, 1285), c) and d) Dublin Castle: courtyard and the entrance
gate (Ireland)
Il. 6. a) zamek w Kilkenny b) katedra św. Kanisiusa (Kilkenny, 1285) oraz c) i d) zamek w Dublinie (Irlandia)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ill. 7. Medieval Urquhart Castle: a) and b) General view, c) and d) Details of the rainwater disposal system, e) Detail of
a masonry wall, f) Example of a masonry wall construction (Scotland)
Il. 7. Średniowieczny zamek Urquhart: a) i b) widok ogólny, c) i d) elementy systemu odwadniającego, e) szczegół
muru kamiennego, f) przykład konstrukcji muru (Szkocja)
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a)

b)

Ill. 8. a) Eilean Donan Castle: Stone portal of
the entrance gate b) Urquhart Castle: a loop-hole in a tower wall (Scotland)
Il. 8. a) Eilean Donan Castle: portal bramy
wejściowej b) Urquhart Castle: otwór
strzelniczy w ścianie wieży (Szkocja)
a)

b)

c)

d)

Ill. 9. Countryside landscapes of Skye Island (Scotland) a) Kilt Rock at the cliff coast and b) Stone bridge near Carbost
on Skye Island c) and d) Regional museum
Il. 9. Pozamiejskie tereny wyspy Skye (Szkocja) a) klif wybrzeża, tzw. kilt rock oraz b) kamienny most w pobliżu
Carbost na wyspie Skye c) oraz d) muzeum regionalne

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI*

MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN
THE METAMORPHOSIS OF SOCIAL TIES
AND THE REDEVELOPMENT OF URBAN SPACES.
selected european examples
WZAJEMNE RELACJE MIĘDZY METAMORFOZĄ WIĘZI
SPOŁECZNYCH I PRZEBUDOWĄ
PRZESTRZENI URBANISTYCZNYCH.
WYBRANE PRZYKŁADY EUROPEJSKIE
Abstract
Traditional system of social ties and communities, based to a major extent on the classic dichotomy of
Gemeinschaft/Gesellschaft succumbs to the process of debilitation, even atrophy. Modern social networks
are undergoing a metamorphosis towards the system of “weak ties”, the term coined by Mark Granovetter.
Those ties, despite their name, are very effective. Changes in the social sphere are dynamically connected
with the process of redevelopment of urban spaces. The spaces evolve towards creation of residential complexes that enable an unlimited choice of living scenarios and lifestyles (Homo eligens [choosing agent]
architecture). The trend towards pluralism is connected with the tendencies to create multicultural spaces,
that evolve in the direction of becoming transnational.
Keywords: social ties, urban space, revitalization, pluralism of architectural form
Streszczenie
Tradycyjny system więzi i wspólnot społecznych oparty w dużej mierze na klasycznej dychotomii Gemeinschaft/Gesellschaft ulega procesom osłabienia, a wręcz postępującej atrofii. Współczesne powiązania społeczne przechodzą metamorfozę w kierunku systemu „słabych więzi”, którego istnienie ujawnił Mark Granovetter.
Więzi te, wbrew swojej nazwie są bardzo skuteczne. Z przemianami w sferze społecznej w sposób dynamiczny powiązane są procesy przebudowy przestrzeni urbanistycznych. Przestrzenie ewoluują w kierunku kreacji
przestrzeni zespołów mieszkaniowych umożliwiających nieograniczony wybór scenariuszy i styli życiowych
(architektura Homo eligens – człowieka wybierającego). Ów trend ku pluralizmowi łączy się z tendencjami do
tworzenia przestrzeni wielokulturowych, ewoluujących w stronę przestrzeni transnarodowych.
Słowa kluczowe:
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1. Introduction. From the Gemeinschaft-Gesellschaft dichotomy to Mark Granovetter’s
“weak ties”
The modern age is the witness of the collaps of traditional social structures and negative attitude
towards formation of communities, territorial communities included. Degeneration of natural territorial
ties is accompanied by the end, and sometimes even embarrassment of the concept of “artificial”
creation of communities. The road to creation of communities and ties through social engineering on
a macro- or mezzo- scale is attempted to be replaced by means which could be described as social
micro-engineering. In contrast with macro-engineering, social engineering on a micro scale is based
on grass-roots self-organization. One can risk the statement that to a certain extent the traditional
arrangement of complimentary systems of social ties and communities, based on the GemeinschaftGesellschaft dichotomy described by Ferdinand Tönnies, is being replaced by the system of “weak
social ties”, defined by Mark Granovetter. The meaning and effectiveness of this system is highlighted
by Richard Florida in his famous work The rise of the creative class. The famous sociologist writes:
“The key reason that weak ties are so important is that we can manage so many more of them. Strong
ties, by their nature, consume much more of our time and energy. Weak ties require less investment,
and we can use them more opportunistically” [5]. Later on, he states that: “Weak ties are critical to the
creative environment of a city of region because they allow for rapid entry of new people and rapid
absorption of new ideas. To cut the long story short: weak ties are of crucial importance when creativity
is taken into consideration” [5].
Ta b l e 1
Ties and communities created by “social micro-engineering”
“Concentrated” ties and communities

“Thinned” ties and communities

Quantitative narrowing
To a category of people that is low in numbers, who
are interested in a life in a social community with
strong ties

Temporal narrowing

Type of social ties:
usually strong

Type of social ties: weak

Communities of individuals who prefer the shared
life

Communities of ephemeral meetings

Example:
co-housing communities

Examples:
1) works of the Project for Public Spaces foundation –
reinvention of places – placemaking – creation of
authentic public space;
2) creation of the space of residential complexes, that allow
unlimited choice of living scenarios and lifestyles (Homo
eligens (choosing agent) architecture

Social self-organization

Social self-organization

Two ways of creating communities and territorial ties emerge on the basis of social micro-engineering.
The first ones, with a relatively short range – are the communities of people who want to lead a shared life.
The second one is based on the creation of space which allows for establishing short-lasting, ephemeral ties,
that could be called extended meetings,
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An example of communities of the first type are the co-housing communities, consisting of people
who enjoy a communal lifestyle – eating, celebrating, gardening together etc. Those people meet before
the construction of a residential complex, and already at this stage they begin to form a social group of
a kind. The co-housing movement was created in Denmark at the end of the 1960s – during the revolution
of counterculture. Its founder is considered to be the architect Jan Gudmand-Høyer.
Exemplification of ties and communities of meetings is the movement inspired by the Project for
Public Spaces Foundation. It strives to reinvent places – their evaluation and creation of authentic public
space. A second example is the creation of residential complexes that allow unlimited choice of living
scenarios and lifestyles (the Homo eligens [choosing agent] architecture).
The common feature of the two directions is the strive for reorganization and a characteristic
reduction of goals, which should result in higher effectiveness.

2. Estates of co-housing communities. Bofaellesskaber – living communities.
Shaping neighbouring units on the basis of self-organization.
Ibsgaarden community in Roskilde, Denmark
Co-housing estates are built according to individual principles. There is, however, a general canon
of principles regarding their design and functioning. In general, it presents itself as such:
1. The centre of the estate is “the community house”. It constitutes a space for maintaining active social
contacts and management of the estate.
2. The rule of balance of privacy and community, and the freedom of participation in shared enterprises
and using the community’s appliances. Individual houses are equipped with kitchens, but there is
a possibility of preparing and eating the meals together – for the ones who take pleasure in it. It is similar
with other types of activities, such as sport and meetings.
3. The rule of openness. The estates are open in character, they are not surrounded by a fence of any kind.
They are an antithesis of gated communities – guarded estates.
4. The rule of self-organization. The complexes usually emerge as a result of grassroots initiatives, a social
self-organization of sort.
5. The rule of participation in designing and constructing the estate, and later in their governing, and the
resulting rule of individualization of estates.
6. The rule of integration and mixing of different social groups – the so-called mixofilia (term coined by
Z. Bauman).
7. The optimal size of a community is between 12 and 36 housing units. Bigger and smaller communities
can function, but require special conditions. Communities of over 36 units work exceptionally well in
suburban and rural areas.
8. The architectural mechanism that crystallizes the ties are small public spaces of walkways, covered with
glass roofs.
An example of intentional co-housing is the Ibsgaarden estate in Roskilde. It comprises 21 apartments
in detached houses and in a building that surrounds a rectangular yard. It was built between 1982 and 1983.
In the process of construction, the rule of space gradation was employed: from regularly outlined spaces
(that are artificial) to less rigorously shaped spaces (connected with nature and greenery). The places and
spatial relations that encourage social interaction are: the community house, the inside of the yard (a small
square), and the location of the remaining detached houses – proximity and concentration around small,
irregular yards, a green sports field.
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Co-housing estates are built in Denmark, Sweden, Canada, USA and even Japan. However, the
movement has a limited scope and is a niche one. In newer estates, the residential units are grouped around
public spaces – walkways covered by glass roofs (Jystrup, Jernstøberiet – Roskilde and other).

3. The Homo eligens (choosing agent) architecture as a tool for crystallization
of weak social ties. IJburg in Amsterdam, Almere, Ørestad in Copenhagen,
Hafencity in Hamburg
The Homo eligens1 (choosing agent) architecture can be defined as the architecture of free choice of
location and lifestyle regardless of possessed financial means. This architecture allows the levelling out of
conditions of life through diversity and blending. I think it is an effective alternative in view of the failure
of the mission to implement the ideas of egalitarianism through architecture of early modernism.
Architecture with a pluralist expression is cultivated in the Netherlands. This tendency arises, among
others, from the spirit of tolerance deeply rooted in the tradition of the country. One of many examples of
pluralist architecture and urban planning is the district, or satellite city of Amsterdam – IJburg. It was
created on the area of artificial islands joint together with artificially created land. The linear outline of
IJburg concentrates around the tram line (that leads to the main railway station in the centre of Amsterdam)
and a dual carriageway. Original, albeit controversial solution is leaving only one lane in both directions.
On the both sides of the road, wide cycling routes and pavements for pedestrians are placed.
Masterplan of IJburg is a rigorous orthogonal net of urban quarters of equal length – 175 m and
different width, which ranges between 90 to 70 m. Quarters are intertwined with green areas and navigable
canals, which, in the Netherlands, are traditionally used by the inhabitants. In each residential quarter,
integration of housing, service and administrative function is provided. The height of the building reaches
from 10 to 24 m. On the ground floor height of storey is 3,5 m, on higher storeys – 2,9 m. Car parks are
either underground or multi-storey on ground level.
As part of this rigorous grillage residential houses were designed in varying forms, according to
the established Dutch methodology. The buildings are maintained in established dimensions and purist
aesthetics with individually designed details and varied textures.
In the second example, that is Almere, on the scale of the whole city, an attempt was made to
verify principles usually limited to an urban complex or a district. Those principles include pluralism of
architectural form and urban shapes, that allow the choice of living scenarios and lifestyles. In the further
perspective pluralism of forms should help to level out the varying social status of the inhabitants.
Almere is a city designed and built from scratch (construction works began in 1976). Many
renowned architects took part in creating the city and its substance: OMA and Reme Koolhaas, Christian
de Portzamparc (centre), and even the famous SANAA studio (the Almera theatre). The city is considered
a great experiment in terms of sociology and urban planning.
Results of this experiment are variously assessed. Negative criticism includes reservations towards
the rescaling of residential house and the shape of the city Centre, designed by Christian de Portzamparc – it
resembles a typical shopping centre – and, finally, the impression of chaos of sort in terms of form.
Ørestad is a district, or rather a “small city”, a part of Copehagen. Its outline was designed as
linear, concentrated around the overhead line of the underground and a dual carriageway – there is one
1

The notion of Homo eligens, the choosing agent, was taken from the works of sociologist, professor Andrzej Siciński.
Siciński described the concept in detail (but not in the context of architecture), among others in the article Typologia
homo eligens (Typology of Homo eligens) [in:] A. Siciński (red.) Style życia w miastach polskich (progu kryzysu),
(Lifestyles in Polish cities[on the threshold of crisis]), Ossolineum, Warsaw–Wrocław 1988.
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lane in both directions. On both sides of the carriageway, wide cycling routes, as well as pavements for
pedestrians were introduced. The main axis of the district is the Ørestad Boulevard. Inconveniences
in public transport are minimal: the modern underground line is very quiet, and the road traffic is not
very problematic, thanks to low speed maintained by careful drivers (although this is partly forced by
executed limits).
The linear urban structure facilitates quick access to green areas by pedestrians and by users of
exquisite track transportation that leads to distant parts of the district and the Centre of Copenhagen. The
structure was filled with public spaces with numerous natural elements – canals and ponds. In some of the
ponds, elements of fauna were introduced in the form of ducks.
The new district of Hamburg – Hafencity, was created as a typical waterfront. It borders with
Speicherstadt (the city of granaries), which is party included in it. It stretches around two water pools, to
which lead the Magellan Terraces and the Marco Polo Terraces.
The district proved to be a huge success. The part of the city that emerged is very vibrant with
authentic social life. However, the construction of Elbphilharmonie – the Philharmonic of the Elbe (authored
by Herzog and de Meuron), whose costs increased considerably during the construction works, proved to
be difficult.

4. Problems of creating spaces for multicultural communities.
Superkilen Park in Copehagen, revitalization of the Bijlmermeer estate in Amsterdam
Superkilen Park (in English: “superwedge”) in Copenhagen is in reality a complex of three squares
that constitute a public space for a multicultural community of immigrants that inhabits the revitalized
district of Nørrebro. It consists of three (connected with one another) parts: “The Green Park”, a square
filled with greenery and the colour green, which is the ecological space for leisure, “The Black Market”
and “The Red Square”, that are in fact public squares. They were designed by the famous BIG – Bjärke
Ingels Group, together with Superflex and Topotek 1 studios. The two latter parts were designed as a space
for pop culture gadgets on an urban scale. Almost 100 gadgets, that come from different countries (among
others, a fountain from Morocco, road sign from Moscow, a bar sign from the USA, an octopus from Japan,
and even a manhole cover from Gdańsk) create the space of artifacts – non-human actors (using the term
coined by Latour), whose presence intertwines with the presence of equally varied and mixed human actors.
57 ethnic groups participated in the process of choosing the elements of the park. Thus created carnivalesque
meta-narration should serve as a factor that integrates different ethnic groups. The surface of the “Black
Market” was painted over with white meandering lines, that imply movement. They can be interpreted as
a metaphor of Castells’ “space of flows”. The space of the square can be treated as exemplification of the
third space theory, authored by Edward W. Soja, American geographer and urbanist. The theory defines this
third space as a place, in which are simultaneously present real and imagined regions, a superposition of
those two worlds. Soja also uses the term Real-and-imagined places. Doris Bachmann-Medick in her book
“Cultural Turns” describes them in this manner: “Real-and-imagined places are conceptualized as spaces
that are at the same time material and symbolic, real and constructed, and present in concrete spatiallyoriented actions as well as in images” [2].
The weak side in the concept of space in the Superkilen squares is, in my opinion, a little superficial
treatment of the idea of multicultural patchwork. I think that choosing gadgets more thoroughly and as
representative of each culture, and treating them more like quotations from a given culture could crystallize
the identity of the square and the whole district more effectively. Another disadvantage is the shoddy, for
Dutch standards, quality of certain elements of the square, especially its “red” part.
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The second example of space for multicultural communities is the Bijlmermeer estate in Amsterdam,
for the last few years in the process of revitalization. The estate was designed in 1962 by the team led by
Siegfried Nassuth. It was build during the years 1966–1975. It consisted of tall blocks of flats, that together
created an outline shaped in the form of a honeycomb. 13 building complexes were built, comprising
13 thousand flats. The concept of the estate proved to be an urban-planning disaster. The number of
uninhabited flats was around 25%, and the yearly rotation of inhabitants reached 50%. A substantial increase
of criminal activity in the area was registered and the whole estate was dubbed a slum.
In the 1980s, first attempt to heal the situation on the estate took place. Architectural intervention
comprised the following actions: dividing the apartments into smaller, more varied ones; revitalization
of public space; closing parts of the multi-storey car parks, which proved to be places where criminal
activity flourished; installing CCTV; employing security guards. All those activities proved insufficient and
ineffective. The estate continued to become deserted and was still dangerous.
In the 1990s, there was a change in approach. First of all, impact was laid on social problems –
inclusion of inhabitants (ca. 30 thousand) into the designs to change the structure of the estate on a large
scale. A special unit was created to coordinate the process – Bureau of the Project of Renovation of
Bijlmermeer – Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer. Funds from the European Union constituted the
major part of the 56 million Euros that were invested. The bureau began cooperation with the local selfgoverning body and youth organizations. Aim of the renovation process was thus formulated: creating new
jobs for the inhabitants of the estate, creating new places, that would enliven social, cultural and religious
life (a mosque was built), creation of spaces that allow to create business enterprises.
Architectural intervention encompassed a substantially wider scope: demolition of over 50% of the
buildings and replacing them with low-rise and terraced buildings; gradual elimination of the honeycomb
element in the structure of the estate; improvement in public transport in terms of communication with the
centre of Amsterdam; introduction of greenery in form of public parks and natural parks; demolition of
9 multi-storey car parks due to their reputation in terms of criminal activity. The remaining fragments of
the original segments based on the honeycomb structure were rebuilt and supplemented with new, external
lift windows, banisters; the woodwork in windows and doors was replaced etc. On one of the walls, a giant
mural depicting African art was painted.
The second stage of revitalization of the Bijlmermeer estate proved successful. However, It has be
highlighted that the decisive role in process was played by the demolition of the better part of the estate.
The location of the mosque directly next to the metro overpass is regarded as controversial and hypocritical
because of its apparent marginalization of a religion.

5. An attempt at conclusion. Possible application in Polish environment
The described tendencies and examples can help to specify particular conclusions for the Polish
conditions:
1. The pluralism of form and shapes becomes the tool for crystallizing social ties. It mirrors individualism
in architecture. There is a new tendency to design buildings that are (intentionally) individual and
unique, which I propose to call buildings – phenomena, e.g. designed by Bjärke Ingels Group (8 Tallet
in Ørestad), MVRDV (Randpark etc.).
2. The condition of pluralism in architectural expression of such wide spectrum should be the introduction
(on a large scale) of the masterplan planning method, according to which particular buildings are
designed by particular design studios. Thanks to it, a substantial diversity of urban complexes is achieved
(Ørestad in Copenhagen, Hafencity – Hamburg, revitalization of Bijlmermeer in Amsterdam).
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3. The factor that disciplines pluralism and protects against spatial chaos is employment of rigorous urban
plans. Quarter plans are popular, e.g. in IJburg, the rigorous grillage of quarters – 175 m lengthwise
and 70–90 m crosswise. The quarter structure is sometimes associated with the renaissance of linear
layout on a limited scale: IJburg (Amsterdam), Ørestad (Copenhagen). In both of those districts, the
structure concentrates around the axis of a track transport line (tram in IJburg, overhead underground
line in Ørestad) and a dual carriageway. Width of the road in both directions was reduced to one lane
(only with additional lanes in junctions). This situation is possible thanks to sustainable urban transport
– e.g. extremely popular cycling routes in the Netherlands and Scandinavian countries. In the majority
of Dutch and Scandinavian cities parking is chargeable in the whole city area. In Polish conditions
introducing a policy of one lane would be controversial.
4. The second basic type of space that aids crystallization of social ties are public spaces, among them
the ones connected with multicultural communities. The examples are: newly shaped and revitalized
Biljmermeer housing estate in Amsterdam, the Superkilen complex of squares in Copenhagen and the
Christiania public space in Copenhagen.
5. The spaces that crystallize social ties are various shared areas inside buildings. The examples are:
terraces in the Randpark housing estate, “megawindows” in the Ørestad complexes, “paths and mountain
passageways” and stairs in the 8 Tallet building in Ørestad in Copenhagen, and the adjacent green areas
and playgrounds, etc. In Ørestad “urban furniture” was introduced as an element of integration of space
– the furniture are chairs and tables with the name of the city on them.
6. Effective revitalization of big, degraded modernist housing estate almost always requires demolition of
a large part of them. It is almost impossible to carry out effective revitalization without using invasive
means. Demolition on a large scale was carried out in the visited Bijlmermeer (Amsterdam), and in the
German Leidenfelde and, most importantly, in Pruitt St. Igoe in St Louis, USA.
7. Degradation of housing estates is usually connected with criminal activity. Revitalization is one of
the tools to fight it. The examples are Bijlmermeer in Amsterdam, Christiania, Superkilen square in
Copenhagen. The example of Christania as a “safety valve”, Bijlmermeer – reduction of the size of the
estate and the disassembly of the rigid and bizarre urban layout of a honeycomb. Thanks to revitalization,
the Superkilen square became: 1. A space for social expression 2. A space for identity.
8. The problem of art. in urban context. In the space of the revitalized Superkilen park in Copenhagen
a variety of artifacts was proposed on an urban scale. Those artifacts should represent the cultures of the
immigrants who live nearby. Unfortunately, the project has bent towards an inclination for gadgets. The
poetics of street art emerged. The Superkilen square in Copenhagen is an example of an insufficiently
exploited potential of art. The failure was due, to a certain extent, to the fact that for Dutch standards,
the quality of construction is fairly low. Despite those reservations, the Superkilen park can be an
inspiration for similar undertakings in our country.
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1. Wstęp. Od dychotomii Gemeinschaft-Gesellschaft do słabych więzi Marka Granovettera
Współczesna epoka jest czasem rozpadu tradycyjnych struktur społecznych i negatywnego stosunku
do tworzenia wspólnot, w tym wspólnot terytorialnych. Zanikowi naturalnych więzi terytorialnych towarzyszy kres, a czasem i również kompromitacja koncepcji sztucznej kreacji wspólnot. Drogę kształtowania
wspólnot i więzi przez inżynierię społeczną w skali makro czy mezzo próbuje się zastąpić metodami, które
można określić jako mikroinżynierię społeczną. W przeciwieństwie do inżynierii społecznej w skali makro,
inżynieria społeczna w skali mikro opiera się na oddolnej samoorganizacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że do pewnego stopnia tradycyjny układ komplementarnych systemów więzi i wspólnot społecznych
oparty na określonej przez Ferdinanda Tönniesa dychotomii Gemeinschaft-Gesellschaft zastąpiony zostaje
przez zdefiniowany przez Marka Granovettera system słabych więzi społecznych. Znaczenie i skuteczność
tego systemu podkreśla Richard Florida w swoim słynnym dziele: Narodziny klasy kreatywnej. Pisze znany
socjolog: „Powód, dla którego słabe więzi są tak bardzo istotne, jest całkiem prosty: jesteśmy w stanie
równocześnie być stroną bardzo wielu relacji opartych na słabych więziach – może być ich znacznie więcej
niż tych opartych na więziach silnych. Silne więzi z samej swej natury wymagają od nas zdecydowanie
większych nakładów czasu i energii. Słabe natomiast wymagają znacznie mniejszych inwestycji i możemy
po nie sięgać wtedy, kiedy są nam potrzebne” [5]. I dalej stwierdza: „Właśnie dlatego więzi słabe są tak
ważne dla rozwoju kreatywnego ekosystemu miasta czy regionu; pozwalają one bowiem na szybkie i płynne wejście do obiegu nowych ludzi i nowych idei, które w takim środowisku mogą być łatwo przyswajane.
Mówiąc krótko: słabe więzi są absolutnie kluczowe z punktu widzenia kreatywności” [5].
Ta b e l a 1
Więzi i wspólnoty kreowane przez mikroinżynierię społeczną
Więzi i wspólnoty „skoncentrowane”

Więzi i wspólnoty „rozrzedzone”

Zawężenie ilościowe, do małej liczebnie kategorii ludzi
zainteresowanych życiem we wspólnocie społecznej
o silnej więzi

zawężenie czasowe

Typ więzi społecznych:
na ogół silne

typ więzi społecznych: słabe

Wspólnoty jednostek preferujących styl wspólnego życia

wspólnoty efemerycznych spotkań

Przykład:
wspólnoty co-housing

przykłady:
1) działania fundacji Project for Public Spaces – przetwarzanie miejsc – placemaking kreacja autentycznych przestrzeni publicznych;
2) kreacja przestrzeni zespołów mieszkaniowych
umożliwiających nieograniczony wybór scenariuszy i styli życiowych (architektura Homo eligens –
człowieka wybierającego)

Samoorganizacja społeczna

samoorganizacja społeczna

Wyłaniają się dwie drogi tworzenia wspólnot i więzi terytorialnych powstających na zasadzie mikroinżynierii społecznej. Pierwsza, o stosunkowo małym zasięgu – są wspólnoty ludzi pragnących prowadzić wspólne życie. Druga polega na kreacji przestrzeni umożliwiających nawiązywanie krótkotrwałych,
efemerycznych więzi, czegoś w rodzaju poszerzonych spotkań.
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Przykładem wspólnot pierwszego typu są wspólnoty co-housing, złożone z ludzi lubiących wspólnotowy styl życia, wspólne obiady, imieniny, uprawianie ogrodów itd. Osoby te poznają się jeszcze przed
rozpoczęciem budowy zespołu mieszkaniowego i już na tym etapie zaczynają tworzyć swego rodzaju grupę społeczną. Ruch co-housing powstał w Danii pod koniec lat 60. na fali rewolucji kontrkultury. Za jego
twórcę uważa się architekta Jana Gudmanda-Høyera.
Egzemplifikacją więzi i wspólnot spotkań jest ruch inspirowany przez fundację Project for Public
Spaces. Dąży ona do przetwarzania miejsc – ich ewaluacji i kreacji autentycznych przestrzeni publicznych.
Drugim przykładem jest kreacja przestrzeni zespołów mieszkaniowych umożliwiających nieograniczony
wybór scenariuszy i styli życiowych (architektura Homo eligens – człowieka wybierającego).
Cechą wspólną obu kierunków jest dążenie do samoorganizacji i swoista redukcja celów, która ma
gwarantować większą skuteczność.

2. Osiedla wspólnot co-housing. Bofaellesskaber – żyjące wspólnoty.
Kształtowanie jednostek sąsiedzkich na zasadzie samoorganizacji.
Wspólnota Ibsgaarden w Roskilde, Dania
Osiedla co-housing wznoszone są według indywidualnych założeń. Istnieje jednak ogólny kanon
zasad ich projektowania i funkcjonowania. W ogólnym skrócie przedstawia się on następująco:
1. Centrum osiedla jest „dom wspólnotowy”. Stanowi on przestrzeń służącą aktywnemu utrzymywaniu
kontaktów i zarządzaniu osiedlem.
2. Zasada równowagi prywatności i wspólnoty oraz dobrowolności uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach i korzystania z urządzeń wspólnotowych. Poszczególne domy wyposażone są w kuchnie,
ale stwarza się możliwość wspólnego gotowania i wspólnego jedzenia posiłków – dla tych, którzy to
lubią. Podobnie jest z innymi typami aktywności jak sport, wspólne zebrania.
3. Zasada otwartości. Osiedla mają charakter otwarty, nie są w jakikolwiek sposób ogradzane. Są przeciwieństwem gated communities – osiedli strzeżonych.
4. Zasada samoorganizacji. Zespoły powstają najczęściej w wyniku inicjatyw oddolnych, swego rodzaju
samoorganizacji społecznej.
5. Zasada partycypacji przy projektowaniu i wznoszeniu osiedli, a później przy ich zarządzaniu i wynikająca z niej zasada indywidualizacji osiedli.
6. Zasada integracji i mieszania różnych form i grup społecznych – miksofilia (określenie wg Z. Baumana).
7. Optymalna wielkość wspólnoty wynosi od 12 do 36 jednostek mieszkalnych. Większe lub mniejsze
wspólnoty mogą działać, ale potrzebują specjalnych warunków. Wspólnoty powyżej 36 mieszkań
sprawdzają się dobrze w obszarach podmiejskich lub wiejskich.
8. Mechanizmem architektonicznym krystalizującym więzi okazały się małe przestrzenie publiczne pieszych uliczek – przekryte szklanymi dachami.
Przykładem osiedla co-housing jest osiedle Ibsgaarden w Roskilde. Liczy 21 mieszkań w domkach
jednorodzinnych i w zabudowie wokół prostokątnego dziedzińca. Powstało w latach 1982–1983. W jego
budowie zastosowano zasadę gradacji przestrzeni: od przestrzeni ukształtowanych w sposób regularny
(zarazem sztucznych) do przestrzeni ukształtowanych bardziej swobodnie (związanych z zielenią i naturą).
Przestrzeniami i relacjami przestrzennymi sprzyjającymi kontaktom są: dom wspólnotowy, wnętrze
obudowanego dziedzińca (mały rynek), wzajemne usytuowanie pozostałych domów jednorodzinnych –
bliskość i skupienie wokół małych nieregularnych podwórek, zielona łąka sportowa.
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Osiedla wspólnot wznoszone są w Danii, Szwecji, Kanadzie, USA, a nawet w Japonii. Niemniej jednak
ruch jest ograniczony pod względem liczbowym i ma charakter niszowy. W nowszych osiedlach mieszkania
zgrupowane są wokół przestrzeni publicznych – uliczek przekrytych szkłem (Jystrup, Jernstøberiet –
Roskilde i in.).
3. Architektura Homo eligens (człowieka wybierającego) jako narzędzie krystalizacji
słabych więzi społecznych. IJburg w Amsterdamie, Almere, Ørestad w Kopenhadze,
Hafencity w Hamburgu
Architekturę Homo eligens1 – człowieka wybierającego można określić jako architekturę swobodnego wyboru lokalizacji, stylu życia niezależnie od posiadanych środków finansowych. Architektura taka
umożliwia wyrównywanie warunków życia poprzez swoje zróżnicowanie i przemieszanie. Sądzę, że jest
ona skuteczną alternatywą wobec niepowodzenia misji realizacji ideałów egalitaryzmu przez architekturę
wczesnego modernizmu.
Architektura o pluralistycznym wyrazie kultywowana jest w Holandii. Tendencja ta wynika m.in.
z tradycji tolerancji głęboko zakorzenionej w tradycji tego kraju. Jednym z wielu przykładów urbanistyki
i architektury pluralizmu jest dzielnica, a właściwie miasto satelitarne Amsterdamu – IJburg. Wzniesiono
je na terenie wysp połączonych i scalonych w jednolity obszar sztucznie utworzonym lądem. Układ linearny IJburga zogniskowany jest wokół linii tramwajowej (prowadzącej do głównego dworca kolejowego
w śródmieściu Amsterdamu) i dwujezdniowej drogi kołowej. Oryginalnym, aczkolwiek kontrowersyjnym
rozwiązaniem jest zastosowanie jedynie jednego pasa ruchu na obydwóch jezdniach. Po obu stronach arterii rozmieszczono szerokie drogi rowerowe i chodniki dla pieszych.
Masterplan IJburga przewiduje plan w formie rygorystycznej ortogonalnej siatki kwartałów miejskich o jednakowej długości – 175,00 m i różnej szerokości. Szerokość ta wynosi od 90 do 70 m. Kwartały
przeplecione są terenami zielonymi oraz żeglownymi kanałami, z których tradycyjnie, jak wszędzie w Holandii korzystają mieszkańcy. W każdym kwartale mieszkalnym przewidziano integrację funkcji mieszkaniowej, usługowej i administracyjnej. Wysokość budynków od 10 do 24 m. W parterach wysokość kondygnacji wynosi 3,5 m, na wyższych kondygnacjach 2,9 m. Parkingi rozwiązano jako podziemne lub jako
parkingi naziemne wielokondygnacyjne.
W ramach owego rygorystycznego rusztu zaprojektowano, zgodnie z przyjętą w Holandii metodologią, budynki mieszkalne o zróżnicowanych formach. Budynki utrzymane są w ustalonym gabarycie
i purystycznej estetyce z indywidualnie zaprojektowanym detalem oraz zróżnicowanymi fakturami.
W drugim z przytoczonych przykładów w Almere w skali miasta podjęto próbę weryfikacji założeń zazwyczaj ograniczonych do zespołu urbanistycznego bądź dzielnicy. Założenia te obejmują pluralizm form architektonicznych i uformowań urbanistycznych umożliwiających wybór styli i scenariuszy
życiowych. W dalszej perspektywie pluralizm form ma umożliwiać względne wyrównywanie pozycji
społecznych.
Almere jest miastem zaprojektowanym i zbudowanym od podstaw (budowę rozpoczęto w 1976
roku). W projektowaniu miasta i jego substancji wzięło udział wielu sławnych architektów: OMA z Remem
Koolhaasem, Christianem de Portzamparc’em (centrum), a nawet słynną pracownią SANAA (teatr w Almere). Miasto uważane jest za wielki eksperyment urbanistyczno-socjologiczny.
1

Określenie Homo eligens, człowiek wybierający, zaczerpnięto z prac socjologa prof. Andrzeja Sicińskiego. Siciński
szczegółowo opisał tę koncepcję (nie stosując jej jednak do problematyki architektury) m.in. w artykule Typologia
homo eligens w książce: A. Siciński (red.), Style życia w miastach polskich (progu kryzysu), Ossolineum, Warszawa–
–Wrocław 1988.
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Różnie oceniane są rezultaty tego eksperymentu. Wśród głosów krytycznych należy odnotować zastrzeżenia dotyczące przeskalowania budynków mieszkalnych oraz kształtu centrum projektowanego przez
Christiana de Portzamparca – przypominającego typową galerię handlową, wreszcie wrażenie pewnego
chaosu form przestrzennych.
Ørestad jest osiedlem, a właściwie małym miastem wchodzącym w skład Kopenhagi. Zaprojektowano je jako układ linearny zogniskowany wokół napowietrznej linii metra i dwujezdniowej drogi kołowej,
przy czym każda jezdnia ma jeden pas ruchu. Po obu stronach drogi kołowej zaproponowano szerokie drogi
rowerowe i chodniki dla pieszych. Główną osią dzielnicy jest wytworzony w ten sposób bulwar – Ørestad
Boulevard. Uciążliwości komunikacji są zminimalizowane: nowoczesna linia metra jest bardzo cicha,
a ruch samochodowy dzięki małej prędkości i zachowaniom kierowców (w pewnej mierze wymuszonym
przez narzucone ograniczenia) jest stosunkowo mało inwazyjny.
Struktura urbanistyczna o układzie linearnym umożliwia szybkie dojście piesze do terenów zielonych oraz szybkie dotarcie, przede wszystkim za pomocą doskonałej, konkurencyjnej komunikacji szynowej, do oddalonych części dzielnicy i do śródmieścia Kopenhagi. Strukturę nasycono przestrzeniami
publicznymi z dużą liczbą elementów przyrodniczych – kanałów i sadzawek. W części sadzawek udało się
na stałe wprowadzić elementy fauny – kaczki.
Nowa dzielnica Hamburga Hafencity powstała jako typowy waterfront. Graniczy z Speicherstadt
(Miastem Spichrzy), częściowo wchodząc w jego skład. Rozpościera się wokół dwóch basenów wodnych,
do których schodzą Tarasy Magellana i Tarasy Marco Polo.
Budowa dzielnicy okazała się wielkim sukcesem. Powstała część miasta tętniąca autentycznym
życiem społecznym. Natomiast pewnym problemem okazała się budowa Elbphilharmonie – Filharmonii Łaby (autorzy: Herzog i de Meuron), której koszty wykonania wzrosły w poważny sposób podczas
budowy.

4. Problemy kształtowanie przestrzeni dla wspólnot wielokulturowych.
Plac Superkilen w Kopenhadze, rewitalizacja osiedla Bijlmermeer w Amsterdamie
Plac Superkilen (w języku duńskim „superklin”) w Kopenhadze, a właściwie zespół trzech placów
tworzy przestrzeń publiczną dla wielokulturowej społeczności imigrantów zamieszkującej rewitalizowaną
dzielnicę Nørrerby. Składa się z trzech (sprzężonych ze sobą) wnętrz krajobrazowych: „Zielonego Parku”,
wypełnionego zielenią placu „ekologicznego” – stanowiącego przestrzeń rekreacyjną, „Czarnego Rynku”
oraz „Placu Czerwonego” będącymi placami publicznymi. Projektowała je słynna BIG - Bjärke Ingels
Group wraz z pracowniami Superflex i Topotek 1. Dwa ostatnie place zaprojektowano jako przestrzeń
gadżetów popkultury w skali urbanistycznej. Blisko sto gadżetów pochodzących z różnych krajów (m.in.
fontanna z Maroka, drogowskaz z Moskwy, reklama baru z USA, octopus z Japonii, a nawet klapa kanalizacji deszczowej z Gdańska) kreują przestrzeń artefaktów – aktorów pozaludzkich (używając sformułowania
Bruno Latoura), których obecność przeplata się z obecnością równie zróżnicowanych i wymieszanych
aktorów-ludzi. Przy doborze elementów placu partycypowali przedstawiciele 57 grup etnicznych zamieszkujących dzielnicę. Wykreowana w ten sposób „ludyczna” metanarracja ma być czynnikiem integrującym zróżnicowane grupy etniczne. Nawierzchnię „Czarnego Rynku” pokryto rysunkiem białych, wijących
się linii, sugerujących ruch. Można zinterpretować je jako metaforę castellsowskiej „przestrzeni przepływów”. Przestrzeń placu można potraktować jako egzemplifikację teorii „trzeciej przestrzeni” – thirdspace
autorstwa Edwarda W. Soji, amerykańskiego urbanisty i geografa. Teoria ta definiuje ową „trzecią przestrzeń” jako miejsce, w którym jednocześnie obecne są rejony realne i wyimaginowane, swego rodzaju superpozycja tych dwóch światów. Soja posługuje się również pojęciem Real-and-imagined places.
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Doris Bachmann-Medick w książce Cultural Turns. Nowe kierunki w nauce o kulturze opisuje je następująco: „Real-and-imagined places są konceptualizowane jako przestrzenie zarazem materialne i symboliczne,
realne i konstruowane, a w konkretnych, odnoszących się do przestrzeni poczynaniach są reprezentowane
tak samo jak w obrazach” [2].
Słabą stroną koncepcji przestrzeni placów Superkilen jest, moim zdaniem, nieco powierzchowne
potraktowanie idei międzykulturowego patchworku. Sądzę, że bardziej wnikliwy i reprezentatywny dla
poszczególnych kultur dobór gadżetów i potraktowanie ich w większym stopniu jako cytatów z macierzystych lokalizacji mógłby skuteczniej krystalizować tożsamość placu (i całej dzielnicy). Wadą jest również
niestaranne, jak na duńskie warunki, wykonanie niektórych elementów placu (zwłaszcza jego „czerwonego” segmentu).
Drugim przykładem przestrzeni dla społeczności wielokulturowych jest osiedle Bijlmermeer w Amsterdamie objęte w ostatnich latach procesem rewitalizacji. Osiedle zostało zaprojektowane
w 1962 roku przez zespół pod kierunkiem Siegfrieda Nassutha. Zrealizowano je w latach 1966–1975.
Zostało ukształtowane w formie wysokich bloków tworzących wnętrza w formie plastra miodu. W uformowanych w ten sposób trzynastu galeriowcach zlokalizowano 13 000 mieszkań. Koncepcja osiedla
okazała się urbanistyczną pomyłką. Liczba opustoszałych mieszkań sięgała 25%, rotacja mieszkańców
w skali rocznej wzrosła do 50%. Na terenie zespołu mieszkaniowego doszło do rozwoju przestępczości.
Ochrzczono go mianem slumsów.
W latach 80. zainicjowano pierwszą próbę uzdrowienia sytuacji poprzez rewitalizację osiedla. Interwencje architektoniczne objęły następujące działania: dzielenie apartamentów na mniejsze, bardziej
urozmaicone; rewitalizacja przestrzeni publicznej; zamknięcie części wielopoziomowych parkingów, które
okazały się być przestrzeniami kryminogennymi; instalacja kamer; zatrudnienie ochrony. Wszystkie te
działania okazały się niewystarczające i nieskuteczne. Osiedle w dalszym ciągu pustoszało i było niebezpieczne.
W latach 90. postanowiono zmienić strategię. Przede wszystkim położono większy nacisk na problemy społeczne – włączenie mieszkańców (około 30 000) w proces partycypacji w zmianach struktury
osiedla, zakrojonych na szeroką skalę. Powołano specjalną jednostkę koordynującą prace: Biuro Projektu
Odnowy Bijlmermeer – Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer. W realizację zainwestowano 56 mln euro
w przeważającej części z funduszy Unii Europejskiej. Biuro zaczęło współpracować z lokalnym samorządem mieszkańców oraz organizacjami młodzieżowymi. Cel planu odnowy sformułowano następująco:
stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców osiedla; kreacja miejsc, które ożywiałyby życie społeczne, kulturalne i religijne (m.in. wzniesiono meczet); kreacja przestrzeni umożliwiających działalność
gospodarczą.
Interwencje architektoniczne objęły znacznie szerszy zakres: wyburzenie ponad połowy bloków
i wymiana ich substancji na budynki niższe oraz zabudowę szeregową; stopniowa likwidacja rzutu osiedla
bazującego na formie „plastra miodu”; poprawa komunikacji z centrum Amsterdamu; założenie terenów
zieleni w formie parków miejskich i parków naturalnych; likwidacja 9 parkingów wielokondygnacyjnych
jako przestrzeni kryminogennych. Pozostałe fragmenty pierwotnych segmentów budynków opartych na
rzucie plastra miodu zostały przebudowane i uzupełnione o nowe, zewnętrzne szyby windowe, balustrady,
wymieniono w nich stolarkę okienną i drzwiową itd. Na jednej ze ścian umieszczono olbrzymi mural związany tematycznie z sztuką afrykańską.
Drugi etap rewitalizacji osiedla Bijlmermeer okazał się operacją skuteczną. Należy jednak w tym
miejscu podkreślić, że decydującą rolę w procesie rewitalizacji odegrały wyburzenia dużych fragmentów
osiedla. Pewnym dysonansem jest lokalizacja nowego meczetu, który wniesiono w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii metra. Kontrowersyjna lokalizacja stwarza wrażenie marginalizacji, a także swego
rodzaju hipokryzji w działaniach.
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5. Próba konkluzji. Wnioski dla warunków polskich
Omówione tendencje i przykłady mogą posłużyć do sprecyzowania określonych wniosków dla warunków polskich:
1. Narzędziem krystalizacji więzi społecznych staje się pluralizm form i ukształtowań. Odzwierciedla on
zasadę indywidualizmu w architekturze. Nową tendencją staje się kreacja budynków o indywidualnym,
(intencjonalnie) niepowtarzalnym charakterze, które proponuję nazwać – budowlami fenomenami, np.
budynki autorstwa Bjärke Ingels Group (8 Tallet w Ørestad), MVRDV (Randpark etc.).
2. Warunkiem pluralizmu wypowiedzi architektonicznych o tak rozległym spektrum jest wprowadzenie
na szeroką skalę metody planistycznej master planu, w ramach którego poszczególne obiekty projektują odrębne pracownie architektoniczne. Dzięki temu możliwe jest maksymalne zróżnicowanie architektury zespołów urbanistycznych. (Ørestad w Kopenhadze, Hafencity – Hamburg, rewitalizacja
Bijlmermeer w Amsterdamie).
3. Czynnikiem dyscyplinującym pluralizm i zabezpieczającym przed bezładem przestrzennym jest stosowanie rygorystycznych układów urbanistycznych. Rozpowszechnione są układy kwartałowe,
np. w IJburgu rygorystyczny ruszt kwartałów o wymiarze podłużnym 175 m, poprzecznym 70–90 m.
Struktura kwartałowa bywa kojarzona z renesansem układów linearnych w ograniczonej skali: IJburg
(Amsterdam), Ørestad (Kopenhaga). W obu tych dzielnicach struktura zogniskowana została wokół osi
trasy komunikacji szynowej (tramwaj w IJburgu, napowietrzna linia metra w Ørestad) oraz dwujezdniowej drogi samochodowej. Szerokość obu jezdni zredukowana została do jednego pasa (dodatkowo
jedynie pasy do skrętów na skrzyżowaniach). Takie zawężenie możliwe jest dzięki zasadzie zrównoważonego transportu miejskiego, m.in. szeroko rozpropagowanej komunikacji rowerowej w Holandii
i krajach skandynawskich. W większych miastach Holandii i krajów skandynawskich wprowadzono
zasadę odpłatności za parkowanie na terenie całego miasta. W warunkach polskich wprowadzanie zasady jezdni z jednym pasem w obecnych warunkach byłoby kontrowersyjne.
4. Drugim podstawowym typem przestrzeni krystalizacji więzi społecznych są przestrzenie publiczne,
wśród nich związane ze społecznościami wielokulturowymi. Przykładami przestrzeni dla takich społeczności są: nowo ukształtowane przestrzenie rewitalizowanego zespołu mieszkaniowego Bijlmermeer
w Amsterdamie, zespół placów miejskich Superkilen w Kopenhadze, przestrzenie publiczne Christianii
w Kopenhadze.
5. Przestrzeniami krystalizacji więzi społecznych stają się zróżnicowane przestrzenie wspólnego użytkowania w ramach budynków. Przykładami są: tarasy w zespole mieszkaniowym Randpark w Amsterdamie, „megaokna” w zespołach w Ørestad, „ścieżki, drogi górskie” i schody w budynku 8 Tallet w Ørestad w Kopenhadze oraz przylegające tereny zielone wraz z placami zabaw dla dzieci itp.
W Ørestad zaproponowano jako element przestrzeni integracji społecznej miejskie meble – krzesła
i stoły z napisami „Ørestad”.
6. Skuteczna rewitalizacja zdegradowanych, dużych osiedli mieszkaniowych modernistycznych wymaga
prawie zawsze wyburzeń dużych fragmentów zabudowy. W zasadzie niemożliwe jest przeprowadzenie
skutecznej rewitalizacji metodami bezinwazyjnymi. Wyburzenia w dużej skali przeprowadzono zarówno w odwiedzonym Bijlmermeer (Amsterdam), jak i w niemieckim Leidenfelde i przede wszystkim
w Pruitt St. Igoe w St Louis w USA.
7. Degradacja osiedli mieszkaniowych wiąże się zazwyczaj z ich kryminalizacją. Rewitalizacja jest jednym z narzędzi walki z zagrożeniami przestępczością. Przykładami są rewitalizacja Bijlmermeer w Amsterdamie, Christiania, plac Superkilen w Kopenhadze. Przypadek Christanii jako „wentyl bezpieczeństwa”, Bijlmermeer – „rozgęszczenie” (zmniejszenie skali), osiedla i demontaż sztywnego i zarazem
„udziwnionego” układu urbanistycznego (zasada „plastra miodu”). Plac Superkilen w wyniku procesu
rewitalizacji stał się: 1) przestrzenią ekspresji społecznej, 2) przestrzenią tożsamości.
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8. Problem sztuki w przestrzeni miasta. W przestrzeni rewitalizowanego placu Superkilen w Kopenhadze
zaproponowano przestrzeń artefaktów w skali urbanistycznej. Artefakty te mają reprezentować kultury
mieszkających w sąsiedztwie grup imigrantów. Niestety projekt uległ deformacji w kierunki „gadżetyzacji”. Uzyskano efekt poetyki „street artu”. Plac Superkilen w Kopenhadze jest przykładem niewykorzystanego potencjału sztuki. Do niepowodzenia projektu w dużej mierze przyczynił się niski poziom
wykonania (jak na warunki duńskie). Pomimo tych zastrzeżeń plac Superkilen może być inspiracją dla
podobnych przedsięwzięć na terenie naszego kraju.
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Ill. 1. Cohousing community of Ibsgaarden in
Roskilde. Single-family detached homes (author’s
photo)
Il. 1. Wspólnota co-housing Ibsgaarden w Roskilde.
Dziedziniec wewnętrzny (fot. aut.)

Ill. 2. Cohousing community of Ibsgaarden in
Roskilde. The interior courtyard (author’s photo)
Il. 2. Wspólnota co-housing Ibsgaarden w Roskilde.
Domy jednorodzinne wolnostojące (fot. aut.)

Ill. 3. Cohousing community of Ibsgaarden in
Roskilde. The community center (author’s photo)
Il. 3. Wspólnota co-housing Ibsgaarden w Roskilde.
Centrum wspólnotowe (fot. aut.)
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Ill. 4. Cohousing community of Ibsgaarden in Roskilde. The kitchen for
preparing shared means in the community center (author’s photo)
Il. 4. Wspólnota co-housing Ibsgaarden w Roskilde. Kuchnia do
przygotowywania wspólnych posiłków w centrum wspólnotowym
(fot. aut.)

Ill. 5. Cohousing community of Ibsgaarden in Roskilde.
Children’s playroom in the community center (author’s
photo)
Il. 5. Wspólnota co-housing Ibsgaarden w Roskilde. Pokój
zabaw dla dzieci w centrum wspólnotowym (fot. aut.)
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Ill. 6. IJburg – terraced houses alongside the canal
(author’s photo)
Il. 6. IJburg – zabudowa mieszkaniowa nad kanałem
(fot. aut.)

Ill. 8. Almere – the center designed by Christian de
Portzamparc (author’s photo)
Il. 8. Almere – centrum proj. Christian de Portzamparc
(fot. aut.)

Ill. 7. IJburg – water-based houses (author’s photo)
Il. 7. IJburg – domy na wodzie (fot. aut.)

Ill. 9. Almere – the Wave (building), arch. René van Zuuk;
in the distance Silverline designed by Claus en Kaan
Architecten (author’s photo)
Il. 9. Almere – budynek the Wave, arch. René van
Zuuk, w głębi budynek Silverline, proj. Claus en Kaan
Architecten (fot. aut.)
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Ill. 10. Copenhagen – Ørestad. Communication
axis (author’s photo)
Il. 10. Kopenhaga – Ørestad. Oś komunikacyjna
(fot. aut.)

Ill. 11. Copenhagen – Ørestad. Frontage – Ørestad –
Boulevard. The buildings designed by Bjärke Ingels
Group (author’s photo)
Il. 11. Kopenhaga – Ørestad. Pierzeja Ørestad – Boulevard.
Budynki projektowane przez Bjärke Ingels Group
(fot. aut.)

Ill. 12. Copenhagen – Ørestad. 8 House (Danish: 8 Tallet)
designed by Bjärke Ingels Group (author’s photo)
Il. 12. Kopenhaga – Ørestad. Budynek Tallet 8 proj.
Bjärke Ingels Group (fot. aut.)
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Ill. 13. Hamburg-Hafencity – the general view
(author’s photo)
Il. 13. Hamburg-Hafencity – widok ogólny
(fot. aut.)

Ill. 14. Hamburg-Hafencity – the coastal promenade
(author’s photo)
Il. 14. Hamburg-Hafencity – promenada nadbrzeżna
(fot. aut.)

Ill. 15. Hamburg-Hafencity – the promenade as
entertainment space (author’s photo)
Il. 15. Hamburg-Hafencity – promenada jako
przestrzeń rozrywki (fot. aut.)
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Ill. 16. Copenhagen – Superkilen Urban Park, “Green
Park” by Bjärke Igels Group (author’s photo)

Ill. 17. Copenhagen – Superkilen Urban Park, “the Black
Square” by Bjärke Igels Group (author’s photo)

Il. 16. Kopenhaga – Plac Superkilen „Zielone wzgórza”
proj. Bjärke Igels Group (fot. aut.)

Il. 17. Kopenhaga – Plac Superkilen „Czarny Plac” proj.
Bjärke Igels Group (fot. aut.)

Ill. 18. Copenhagen – Superkilen Urban Park,
“the Red Square” by Bjärke Igels Group (author’s
photo)
Il. 18. Kopenhaga – Plac Superkilen „Plac
Czerwony” proj. Bjärke Igels Group (fot. aut.)

91

Ill. 19. Amsterdam – Bijlmermeer partial demolition
of the modernist social housing estate (author’s
photo)
Il. 19. Amsterdam – Bijlmermeer proces wyburzania zachowanej części osiedla (fot. aut.)

Ill. 20. Amsterdam – Bijlmermeer revitalization of
the remaining estate fragments (author’s photo)
Il. 20. Amsterdam – Bijlmermeer rewitalizacja
ragmentów modernistycznego osiedla (fot. aut.)

Ill. 21. Amsterdam – Bijlmermeer development of
the new tissue at the place of the old one (author’s
photo)
Il. 21. Amsterdam – Bijlmermeer powstająca nowa
tkanka w miejscu wyburzonej (fot. aut.)
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Ill. 22. IJburg (Amsterdam) – the strict
grid pattern filled in with diversified,
individualized buildings (author’s research)
Il. 22. IJburg (Amsterdam). Rygorystyczna
siatka kwartałów z wypełnioną zróżnicowaną,
zindywidualizowaną zabudową (oprac. aut.)

Ill. 23. Ørestad (Copenhagen) – linear
system filled in with urban tissue which is
incredibly diversified and individualised.
The masterplan included fusion of functions:
the University of Copenhagen buildings,
Copenhagen Concert Hall by Jean Nouvel,
numerous office buildings, and housing
estates designed as an urban block mainly
openwork. Diversified architecture reflects
the inhabitants’ individualism (author’s
research)
Il. 23. Ørestad (Kopenhaga). Układ liniowy
wypełniony tkanką miejską o niezwykle
zróżnicowanym i zindywidualizowanym
charakterze. Masterplan przewidywał przemieszanie funkcji: budynki campusu Uniwersytetu Kopenhaskiego, Centrum Koncertowe autorstwa Jeana Nouvela, liczne
budynki biurowe, zabudowę mieszkaniową
rozwiązaną jako kwartały, w dużej mierze
„ażurowe”. Zróżnicowana architektura ma
odzwierciedlać indywidualizm zamieszkujących dzielnicę ludzi (oprac. aut.)
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Ill. 24. Superkilen Urban Park in Copenhagen – public space for the multicultural society (author’s research)
Il. 24. Plac Superkilen w Kopenhadze – przestrzeń publiczna dla społeczności wielokulturowej (oprac. aut.)
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ARCHITECTURE OF THE BATTLEFIELDS.
A TYPOLOGY
Architektura NA POLACH BITEW.
TYPOLOGIA
Abstract
The paper deals with artefacts – material works of architecture and sculpture – that are raised on battlefields
to commemorate a military action, a victory, or a single hero. In the Mediaeval times churches and chapels
were built on battlefields devoted to God in gratitude for victory, places of prayer for the fallen. The 19th c.
in its rationalism operated with sculptural creations sometimes at a large architectural scale. Objects often
were representations of meritorious persons. The 20th c. commemorates the victims with large cemetery
complexes and monumental building arrays. Works dated in the 21st c. relate to situations of earlier history
and no more are traditional figural monuments but try to create a spatial system of multisensory influence
on the viewer. The paper presents cases of battlefields commonly concerned as historically most important.
Existing commemorative arrays are characterized and their typology is proposed. Reflections on political
manipulation with meaning and form of a monument are raised.
Keywords: architecture, battlefield, monument, mausoleum, military cemetery, common memory, national
landscape
Streszczenie
Artykuł dotyczy artefaktów, materialnych dzieł architektury i rzeźby, które wznoszone są na polach bitew
w celu upamiętnienia wydarzenia, zwycięstwa lub konkretnej postaci. W średniowieczu na polu bitwy zwykle wznoszono świątynie poświęcone Bogu z wdzięczności za zwycięstwo, albo też jako miejsce modlitwy
za poległych. Wiek XIX w swoim racjonalizmie operował tworami rzeźbiarskimi, które niejednokrotnie
ze względu na wielkie rozmiary skłonni jesteśmy zaliczyć do architektury. To często obiekty poświęcone
zasłużonym postaciom. Wiek XX czci ofiary krwi, budując wielkie rozmiarami założenia cmentarne żołnierzy walczących armii. Dzieła, które powstają w XXI w., odnoszą się do sytuacji wcześniejszych historii
i nie są już tradycyjnymi pomnikami, ale tworzą przestrzenny system wielozmysłowo oddziaływujący na
odbiorcę. W artykule przedstawiono przypadki pól bitew ogólnie uznawanych za najważniejsze w historii
ludzkości. Scharakteryzowano zrealizowane założenia komemoratywne i zaproponowano ich typologię.
Omówiono polityczne manipulacje znaczeniem i formą pomnika.
Słowa kluczowe: architektura, pole bitwy, pomnik, mauzoleum, cmentarz wojskowy, pamięć zbiorowa,
krajobraz narodowy
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Tylko niewielka część architektury należy do sztuki, właściwie dwa jej elementy.
Są to groby i pomniki.
Adolf Loos1

1. Introduction
Clashes of armed forces as part of larger military operations are called battles. Contrary to wars,
which can span over a number of years, and during which fronts can change on the scale of a continent,
battles usually have a concrete date and happen at a concrete place, from which the name of the battle is
derived. Battles tend to end with a victory of one side, but there are also battles that end inconclusively,
and lead to depletion of forces on both sides. The victorious leader deserves a memorial, glorification
of the losing side would be out of place. The public remembers the innocent victims and fallen soldiers.
In time, the attitude towards the outcome of the battle is no longer emotional, even on the side of the
erstwhile victors or the defeated, and is more a case of historical curiosity. Battles rouse unrelenting interest
despite the passage of time. Some of them still have their “fans” (e.g. the Napoleonic wars), researchers
and enthusiasts. Therefore, literature, also scientific, that refers to the battles themselves is profound, and
the facts that concern the battles are accessible in numerous sources, also internet ones. Employing those
sources in this article is limited to basic data about the participating sides, impact of the battle and the scope
of the damage. In the article, an overview of European commemorative monuments on the fields of more
important battles was presented. The article pertains to physical means of commemoration. The criterion of
choice was the historical impact and the extent of the battle, measured in its duration, number of soldiers
on both sides and the scale of the damage. The examples were discussed in chronological order of the
battles themselves. An analysis of the methods of commemoration was conducted. A typology of those
solutions was proposed. In selected cases new data still emerges, as a result of archaeological discoveries,
they also concern the location, because the actual (geographical) site of a battle is not always unanimously
determined.
2. An overview of chosen examples
2.1. The Battle of Cannae (216 B.C.)
Battles of the antiquity are known from accounts of historians. The battlefields themselves were
commemorated with architectural elements or sculptures after a long period of time. In case of a defeat on
home soil, courage and sacrifice were highly regarded2. The battle of Cannae in Apulia by the river Ofanto
(Aufidus) took place on the 2nd August 216 B.C. The battle was the greatest victory of the Carthaginian
army under the command of Hannibal over the Romans during the Second Punic War, and simultaneously
a defeat of the army led by Lucius Aemillius Paulus and Gaius Terrentius Varro, the greatest military defeat
in the history of the Roman Empire. According to Appian (“The Roman History”, written in 160 A.D.),
50 thousand of Roman soldiers were killed [4]. The battlefield itself is not outlined in any way. In time,
the course of the river by which the river took place changed, and the location of armed forces is only an
approximation. Archaeological research that aimed to identify the exact location of the battlefield was led
1

2

A. Loos, Architektura, 19010, [w:] A. Loos, Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Tłum. A. Stępniewska-Berns,
Centrum Architektury, Warszawa i BWA w Tarnowie 2013, p. 153.
The oldest commemoration of the Battle of Thermopylae (480 B.C.) is the epigram etched in stone by Simonidas of
Ceos, which reads: “Go tell the Spartans, stranger passing by, that here, obedient to Spartan law, we lie”.
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by Michele Gervasio during the years 1936–1939. At the end of the research campaign, on top of the hill
on which stood the city of Cannae, a commemorative column was built (1939) (Ill. 1). The battle took place
at the foot of this hill.
Had the battle proved victorious for the Romans, the fascist state of Italy would have probably
erected a more prestigious monument to demonstrate its own existence as a prolongation of the tradition of
the ancient empire.
2.2. The Battle of the Teutoburg Forest (Varusschlacht) (9 A.D.)
The Battle of the Teutoburg Forest (lat. Clades Variana – the Varian disaster; ger. Schlacht im
Teutoburger Wald, also Hermannsschlacht, also Varusschlacht) took place, according to Cassius Dio:
in the second half of the year 9 A.D. (according to Suetonius in 10 A.D.). Three Roman legions, led
by Publius Quinctilius Varus took part in the battle, against the German army, under the command of
Arminius, the prince of Cherusci. The battle, in which one eighth of the entire Roman army was slain,
hindered the expansion of Rome between the Rhine and the Elbe river. From over 20 thousand legionists
and a few thousand soldiers from auxiliary services and the accompanying civilians only over a dozen
of soldiers survived, who were able to escape, and a few hundred were taken prisoners. Varus and his
officers committed suicide.
For centuries the Teutoburgiensis saltus – the location of the battle described by Cornelius Tacitus in
Annales was sought for. There were various assumed locations in the western Westphalia, and even in the
Netherlands. It was known that the battle took place somewhere in the Osning hill range, that spreads for
over 100 km from the west to the east of central Germany. In the half of the 19th century, it was arbitrarily
decided that the battle was fought in the eastern region of the range, close to Detmold. In this location, on
the Grotenburg Hill (386 m above sea level) the first monument commemorating the battle and the victory
of the Germans was built. [2, 5]. It was constructed thanks to the initiative of the sculptor Ernst von Bandel
between 1838 and 1875. This German victory was given a more substantial meaning after the unification of
Germany in 1870. The unveiling of the monument, which was treated as a pan-germanic symbol of unity,
was attended by the German Kaiser. An idea of creating a “national landscape” also emerged. The Hermann
Monument, together with the rock formation Extersteine (10km away), a picturesque reserve, provided
good fuel for the cause. At this point, Osning was renamed as Teutoburg Forest (Teutoburger Wald). The
victory from 1900 years before, regardless of the recent defeats in the war with France, supported the
national pride, based on the German, Teutonic landscape3. Its crystallization was promoted exactly on the
south-eastern end of the hill range. This location is an example of creative historical geography. The von
Bandel monument presents the figure of Hermann, an armed warrior with a sword raised into the air. The
stone pedestal comprises stairs that lead to the level of an observation ambulatory around the stone dome,
on which the figure stands. The sculpture was made of riveted copper metal sheet (Ill. 2). The total height
of the monument is almost 54 m (the figure alone is 26,5 m).
After over a hundred years since the unveiling, another location was dubbed more accurate.
Archaeological excavations in the Kalkriese area in the Wiehegebirge mountains in the western part of
the Teutoburg Forest, near Osnabrück, conducted since the end of the 1980s, established the belief that
it was there that the battle took .place (remnants of armour and garments from the period were found).
Newer monographs rose doubts as to the authenticity of this location and suggest the Paderborn area [6].
3

In the USA, German emigrants use this symbol of pan-germanic unity. A similar conceptually monument, to the
monument of Hermann in Detmold (sculpted by Alfons Pelzer), was erected in New Ulm (Minnesota) in 1897. The
mounted monument of Hermann was built in Spassberg, a German village in Six Flags Fiesta in San Antonio (Texas).
Two thousand years after the battle, in 2009, next monument of Hermann was unveiled in the American town of
Hermann (Missouri).
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In 1998, a competition was organized for the project of the museum and the concept of development of
the battlefield, and was won by a Swiss company Anette Gigon / Mike Guyer. The architects’ concept
is based on “interpretation”, instead of any other pseudo-historical reconstruction, and, consequently, on
“abstraction” in the place of illustration and empathy. A space was created, that is open for thought and
associations. The authors wanted to evoke emotions and reflections in the people that visited the battlefield.
The employed forms are straightforward and the materials are consistent – steel covered with a layer of rust
(Corten)4. Rust is associated with archaeological discovery and disintegration; at the same time metal is
associated with the military and war. The museum hosts a multimedia exhibition. There is also an adjacent
observation tower 40 m in height (Ill. 3, 4). The museum park that stretches on the battlefield, near the
museum, is treated as a space of experience (Ill. 5).
The museum park was created in the middle of the 17 km long stretch of land regarded as the site
of the battle. The authors supposed that the soil and topography of the place hide the account of the battle.
They recreated the landscaping that decided on the course of the battle, an event which still influences the
German sense of identity. The place of the German ambush – a natural narrowing of an accessible terrain,
from the south limited with the German ramparts protecting the Kalkrieser Berg, and from the north with
the bogs, gained the status of an independent exhibit in the museum park. Here was the place where the
Roman army, stretched during its march, could be ambushed and attacked.
As part of the project, the southern woodland area was additionally planted, and the trees were
cleared on the originally open space in the north, where the road of the Roman legions was paved with
steel sheets. Double line of the tied sheets sets the height of the erstwhile German ramparts. Whoever finds
himself in the crevice between the two steel walls, will trigger unsettling acoustic effect: multiplications of
the echoed footsteps will sound metallic and sinister.
Little interventions facilitate the visit to the battlefield, getting to know about its course and a reflection
upon history, these are: road network in the area (Ill. 7a, b), visualization of the route of the rampart
(with the use of steel pipes, placed vertically in the ground (Ill. 8a, b), the abovementioned plantings and
clearings, the museum building with the tower, themed pavilions: the Sight (with a giant lens that reverses
the image of the surrounding landscape) (Ill. 6a, b; 7a), the Hearing (with an adjustable tube which collects
the outside sounds) (Ill. 9a) and the Questions (where the visitor is closed for the third time in a dark room
with a limited access to outside stimuli) (Ill. 9b), and an enclosure adapted for the visitor centre (with
a restaurant, shop, children’s museum and office).
2.3. The Battle of Hastings (1066)
The Battle of Hastings is the most famous, and at the same time the most significant battle that
took place on the English soil. It happened on the 14th October 1066 between the French-Norman army
of ca. 10 thousand soldiers, under the command of prince William II of Normandy (later dubbed William
the Conqueror), and the English army of 7 thousand, led by the Anglo-Saxon king Harold II, The site of
the battle is located 11 km north-west of Hastings in the small town of Battle (East Sussex). The battle
ended with the decisive victory of the invading forces. King Harold II died at the end of the battle, which
probably contributed to the defeat. Possibly 2 thousand invaders and 4 thousand Anglo-Saxons died in the
battle. This event left no visible marks in the landscape, and no remains of the battle have been found to
date. William the Conqueror celebrated his victory by funding a Benedictine monastery on the battlefield,
possibly forced to do so by the papal legates in 1070. On the one hand, the religious foundation was
a monument commemorating the fallen and can be regarded as an act of public penance for the caused
4

The project was implemented between 1999 and 2000, and in 2002 it earne a distinction in the competition for the best
building erected with the use of steel – Deutscher Stahlbaupreis 2002.
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bloodshed. On the other hand, the great foundation became a symbol of the Norman triumph.[7]. The
chronicles noted the fact that the king insisted that the main altar be built exactly on the spot where Harold
was killed (Ill. 10a).
Until today remains the outline of the Norman church with the remains of the newer, 13th century
redevelopment (Ill. 10b). The monastery area, and consequently the battlefield, was sold after the
secularization; from 1721 it belonged to the Webster family. After the First World War, the residential
building was rented by a school, which owns it to this day. The estate was sold in 1976, and became the
property of the English Heritage. Today it is a publicly accessible area.
2.4. The Battle of Grunwald (1410)
The Battle of Grunwald (in German literature it is referred to as the First Battle of Tannenberg –
Schlacht bei Tannenberg) is one of the greatest battles in the history of Mediaeval Europe (regarding the
number of participants) fought on the fields of Grunwald on 15th July 1410, during the great war between
the Teutonic Order, supported by the western European knighthood, under the command of the Grand
Master Ulrich von Jungingen, and the joint Polish and Lithuanian forces, supported by the liegemen of
both countries and mercenaries, led by the Polish king Władysław II Jagiełło. The Teutonic Knights had
15 thousand mounted soldiers, and the forces of the Polish Crown amounted to 20 thousand, while the
Lithuanian consisted of ca. 10 thousand. The battle was a victory of the Polish-Lithuanian forces and
a rout of the Teutonic forces. The number of fallen soldiers is unknown. 250 priest-brothers took part in the
battle, of whom 203 died. According to Joannes Dlugossius, the Polish army lost just 12 notable knights.
The Polish and the Lithuanian soldiers captured 69 Teutonic banners, which were hanged in the Wawel
Cathedral in Cracow [8]. A year after the Grunwald victory, on the site where the battle took place, probably
on the spot where stood the main Teutonic camp, a chapel was build to commemorate all of the fallen, it
was funded by the new Grand Master of the Teutonic Order, Heinrich von Plauen. The chapel was placed
among a few mass graves of the fallen soldiers, which was confirmed by archaeological research. Soon it
became a destination for pilgrimages. The building was demolished in 1720 by the Prussian authorities,
but the custom of going on pilgrimages to the remains of the chapel (Ill. 11) continued, and was formally
forbidden in 1866. In 1901 the boulder that lay in front of the remains, previously called “The Jagiełło’s
Stone”, was dedicated to the memory of Ulrich von Jungingen (Ill. 12).
The changes in the dedication of the stone and the demolition of the chapel are connected with the
fact that the Prussian country, and later the German Reich, identifying itself with the Teutonic Order, tried
to eradicate the memory of the Polish-Lithuanian victory from history and the collective memory. This
was not the end of this politics of memory. After the First World War, a method was found to dominate
the memory of the Battle of Grunwald in 1410 through a monumental glorification of the German army
over Russia in Olsztyn in 1915 (discussed further). After the Second World War, the ruins of the chapel
were subjected to archaeological research and became accessible to the public, and Jagiełło’s Stone
regained its original name. On the 550 anniversary of the victory, in 1960, the site of the battle was
outlined and separated from the agricultural land as a memorial site. In the central part, the Monument
of the Battle of Grunwald was created, designed by Jerzy Bandura and the architect Witold Cęckiewicz.
The monument consists of a few parts. The granite obelisk, placed on the multi-stage pedestal depicts the
faces of the knights (Ill. 13a). Next to it stand eleven 30 m steel flagpoles, which symbolize the banners
of the Polish and Lithuanian companies. The complex also comprises an amphitheatre built from granite
tiles, with a raised-relief map made of colourful stones, that depicts the setting of the armies before the
battle (Ill. 13b). The amphitheatre is connected with the halls of the Museum of the Battle underneath it,
which was created in 1963.
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Next to the alley that leads to the memorial site, fragments of the pedestal of the Grunwald Monument
from Cracow were gathered in 1983. The monument was funded in 1910 by Ignacy Jan Paderewski, and
destroyed by the Nazis in 1939. This documents in an extraordinary way the constant fight for the historic
truth in commemoration of the battlefield, reminding on the one hand of the brutal Nazi methods of handling
works of art, and on the other – proving the strength and significance that artistic commemorations have.
2.5. The Battle of Blenheim (1704)
The Battle of Blenheim (ger. Schlacht bei Blindheim), also known as the Second Battle of Höchstädt,
took place in the area in the middle of three towns: Höchstädt, Blenheim and Lutzingen in Bavaria, north of
Augsburg. The War of Spanish Succession was fought in Europe by king Louis IV of France, supported by
the Bavarians, against emperor Leopold of Austria, who was joined by the duke of Marlborough. Austria
faced the risk of losing Vienna. The Battle of Blenheim on the 13th of August 1704 made history as the
turning point of the war. The great victory of the allied forces ensured the rescue of Vienna. France lost over
30 thousand soldiers [9].
It is understandable that no significant memorial was erected on the site of the battle – it took place
on the Bavarian soil, and Bavarians, allied with France, lost the battle. On the battlefield we can find only
dispassionate information for tourists etched in stone (Ill. 14).
Paradoxically, a monument was created in commemoration, although not on the battlefield itself,
and, additionally, it was the one dubbed “the greatest war memorial ever built”. Queen Anne, on behalf
of the grateful English nation, and to thank for the decisive victory in the battle , gave John Churchill, the
1st Duke of Marlborough, the Woodstock estate near Oxford. It was intended for him to create a seat that
would correspond with his role as a historic victor. The old Woodstock estate was demolished, and the name
was changed to Blenheim (which is an English equivalent of the German Blindheim). The Duke, contrary
to Queen’s wishes to employ Christopher Wren, commissioned Sir John Wanbrugh to design the palace and
its surroundings. The architect cooperated with Nicholas Hawksmoor. The Palace of Blenheim was built
between 1705 and 17225.
2.6. The Battle of Poltava (1709)
The Battle of Poltava (Ukraine) was one of the battles of the Great Northern War between Russia
and Sweden. It took place on 27th June (Julian calendar – 8th July in Gregorian calendar) 1709, and brought
a decisive victory to Peter I over the forces of Sweden, under the command of Field Marshall Carl Gustav
Rehnskjöld. The forces were uneven, Rehnskjöld had 15 thousand soldiers, Peter I had 45. Almost 7
thousand Swedish soldiers were wounded and killed in the battle, and 3 thousand were taken prisoners. On
the Russian side the losses were substantially smaller – a little over 4,5 thousand of wounded and killed.
The battle signified the fall of the Swedish empire and the rise of the Russian empire [10].
Soon after the battle, Peter I issued the order to build two Orthodox churches dedicated to St. Sampson,
whose holiday is celebrated on 27th of June. One of the churches was built in St. Petersburg, the second was
meant to be built in Poltava. In 1840, an architectural competition was organized. The church was erected
near the mass grave of the Russian soldiers according to the design of the architect Joseph I Charlemagne,
but only in 1856. Originally it was a simple five-domed church in the old Slavic style (Ill. 15a). In 1895, the
church was renovated and expanded according to the project of the architect Nikonov (Ill. 15b). In 1909 the
architect S. Nosov designed a belfry [11]. At this point, the mass grave was also modified, a giant granite
5

The Blenheim Palace is one of the 17 buildings in Great Britain, included in the UNESCO Heritage Sites (in 1984).
The palace saw the birth of Winston Churchill in 1874. It is also the biggest provate residence in England, currently
owned by the 11th Duke of Marlborough.
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cross was put onto it(fig. 16). On the centenary of the battle (in 1809) a column of glory was erected on
a pedestal, from which cannon barrels (probably trophies) stick out (Ill. 17a, b). A monument of the fallen
soldiers of the Swedish army was built by their countrymen (1909), and a Russian obelisk to commemorate
the fallen Swedes. Nearby, an Orthodox church of the Saviour was built, as well as the statue of the victor
– Peter I (1913).
2.7. The Battle of Saratoga (1777)
The Battles of Saratoga (New York) took place on the 19th September and 7th October 1777 and
are regarded as the decisive turning point in the American War of Independence. The British general John
Burgoyne lost one thousand soldiers in the battlefield, which meant one third of the entire army. On the
American side, the losses amounted to 500 killed and wounded [12]. The site of the battle and the place
of Burgoyne’s surrender, were retained, and are currently managed by the National Park Service as the
Saratoga National Historical Park (Ill. 18), included on the list of National Historic Landmarks in 1966.
In the park there is a number of buildings and numerous monuments.
The monument of the battle is an obelisk(Ill. 19a), which comprised 4 niches with the figures of four
generals. The fourth niche, dedicated to general John Burgoyne, who was defeated, remains symbolically
empty.
A dramatized memorial of the heroism of general Benedict Arnold, who was shot in the leg during
the battle, and later his horse’s fall prompted the breaking of general’s leg, is The Boot Monument (Ill. 19b),
which depicts an officer’s boot with a spur and a general’s epaulette. It was erected on the 110th anniversary
of the battle, in the place where the general was shot.
2.8. The Battle of Valmy (1792)
The Battle of Valmy was the first significant victory of the French army during the Revolutionary Wars,
which took place after the French Revolution. It took place on 20th September 1792, when the Prussian army,
led by the Duke of Brunswick intended to march on Paris. General François-Christophe Kellermann and general
Charles Dumouriez stopped the advance of the hostile army near the village of Valmy in Champagne-Ardenne
(Marne department). This small local victory became the great psychological triumph of the French Revolution
in a broad sense. The battle was regarded as a miracle, which brought a decisive defeat of the Prussian army,
and simultaneously the first victory of the French republican army, inspired by freedom and patriotism. After
the battle, the end of the monarchy in France was officially announced and the French First Republic was
established. In the battle forces of similar strength clashed: 36 thousand Frenchmen against 34 thousand
Prussians. The victims on both sides did not exceed 300 on the French side and 200 on the Prussian side [13].
A reconstructed windmill is a tourist attraction and a landmark (Ill. 20a), around which the French
artillery was deployed. It is a significant symbol of the image of the battle.
In 1892 (the centenary of the battle) a statue of general Kellerman was erected (sculpted by Théophile
Barrau, designed by the architect L. Gillet) (Ill. 20b). However earlier, in 1821, an obelisk was introduced in
the vicinity, in which the general’s heart was entombed (he died in 1820). The monumental commemorative
development of the area was enabled by the donation of the princess Henriette de Ginetti, the greatgranddaughter of the general, whose ashes were buried in the chapel near the monument that she erected.
2.9. The Battle of Austerlitz (1805)
The Battle of Austerlitz (Slavkov) took place on the 2nd December 1805 and was dubbed the Battle
of Three Emperors. The armies of the old feudal order met in it – Russian and Austrian, which moved in
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rigid formations according to the 18th century rules of tactics, and Napoleon’s French army, which was
a revolutionary formation of a new type, whose character was defined by the spontaneous participation
of “armed citizens”. The Russian and Austrian army consisted of 85 thousand soldiers, but could not take
advantage of the landform features and moved like figures on the chessboard. The notably smaller French
army consisted of 73 thousand soldiers.
The losses of the Russian-Austrian coalition amounted to 27 thousand wounded and killed.
The French lost 9 thousand soldiers altogether. Three months after the battle, Napoleon occupied
Vienna [14].
The monument of the battle, dedicated to peace under the name of Mohyla Miru (ger. Friedensdenkmal)
was created between 1909 and 1912 on the south of the village of Prace (Pratzen), on the initiative of
a priest from Brno, Alois Slovak. The monument was supposed to be a timeless protest against all wars.
The Art Nouveau monument has a shape of a concave-walled pyramid, topped with a small dome, on which
a cross was placed (Ill. 21). In the ground part of the monument, under the mausoleum, an ossuary was
introduced, in which the earthly remains of the fallen in the battle were laid to rest.
2.10. Battle of Eylau (1807)
The Battle of Eylau (Prejsiż-Iłów6; Schlacht bei Preussisch Eylau) was a military clash between
the Russian army led by general Anton Wilhelm von L’Estoq, supported by the Prussian contingent, led by
general Levin von Bennigsen, and the French Grand Armée under the command of Napoleon Bonaparte.
The battle lasted from 7th to 9th February 1807 and proved inconclusive, regardless of the severe losses on
both sides. Losses of the French Army are estimated at 10-25 thousand soldiers, and in case of the RussianPrussian coalition – 15 thousand. After this battle, Russia and Prussia decided on 26th of April 1907 in
Bartoszyce to join their forces against Napoleon. (Bartensteiner Vertrag) [15].
Despite the fact that the battle was inconclusive, the following results brought benefits for the
Prussian-Russian coalition. The site of the battle was on the Prussian soil, therefore the monument was
raised to commemorate the commander of the Prussian army, general L’Estoq – it was unveiled on
20th November 1856 (Ill. 22). The battle was and still remains the most widely known historical fact associated
with Eylau, therefore when after the Second World War the town was included in the Kaliningrad Oblast
in USSR, its name was changed into Bagrationowsk, using the name of one of the Russian commanders
– general Piotr Bagration, although the battle was not his biggest military achievement ( later he was
a successful commander in Borodino and in the Finnish war).
2.11. Battle of the Nations (1813)
The Battle of the Nations (Völkerschlacht) took place near Leipzig between 16th and 19th October
1813 and was a conclusive battle of the wars of liberation. United forces of the following countries took
part: Russia, Prussia, Austria and Sweden against the French Napoleon’s army. Until the beginning of
the 20th century the battle was regarded as the greatest in world history, taking into consideration that
600 thousand soldiers took part. In the most important clash of the wars of liberation Napoleon was
decisively defeated for the first time, which forced him to retreat from Germany with the rest of his army.
In the battle 92 thousand soldiers were wounded and killed. It was the bloodiest battle in the history of
Napoleonic wars [16].

6

Thus named by Adam Mickiewicz: “Pan Tadeusz”, vol. X, line 112 (in Polish).
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On the centenary of the battle, a monument of the Battle of the Nations (Völkerschlachtdenkmal),
was unveiled in the south-east part of Leipzig, on the site where the toughest combat took place, and where
the majority of the soldiers fell. The designer of the monument was the architect Bruno Schmitz, and
the sculptures were made by Christian Behrens and Franz Metzner. The foundation stone was set on the
18th October 1898(Ill. 27), and the finished monument was blessed on the 18th October 1913 on the centenary
of the battle (Ill. 23a). The height of the monument, which stands at 91 m, renders it one of the tallest in
Europe, and at the same time one of the most recognizable symbols of Leipzig and a landmark seen from
far away thanks to its characteristic silhouette (Ill. 23b). The monument was financed thanks to a specially
organized lottery and donations. From the ground level up to the observation terrace on the top there are
500 stairs, later two lifts were installed that operate up to the 57 m level. The crypt under the monument is
a symbolic grave for the thousands of fallen soldiers.
2.12. The Battle of Waterloo (1815)
The Battle of Waterloo (18 km from the centre of Brussels) took place on the 18th June 1815. The
Armée du Nord under the command of Napoleon was defeated by the armies of the War of the Seventh
Coalition. The army allied with England was led by the Duke of Wellington, and the Prussian army was
led by Gebhard von Blücher. The French army consisted of 69 thousand experienced veteran soldiers.
Wellington, on the other hand, had a weak, badly equipped and inexperienced army. His forces amounted
to 67 thousand, of which 25 thousand were British.
In the course of the battle, the French army had 25 thousand of wounded and killed, and 8 thousand
prisoners of war were taken. Wellington had ca. 15 thousand wounded and killed, Blücher – 7 thousand.
Waterloo was a decisive battle in many aspects: it finished the series of wars that shook Europe and tied
many regions of the war since the French Revolution; it was Napoleon’s last battle, which ended his reign
as an emperor, it also finished his political and military career [17].
The first monument that was erected on the site of the battle was the column of general Alexander
Gordon, who was fatally wounded in the battle. The second was a pylon dedicated to the Hannoverians, i.e.
The King’s German Legion, which was a formation of the British army consisting of German emigrants,
that took part in the Napoleonic wars and was disbanded after Waterloo in 1816 (Ill. 24).
The most visible object on the site of the battle is, however, the mound. Lion’s Mound (Butte du
Lion) is, in terms of symbols, rather lightly connected with the battle itself, its significance and the nature
of its outcome, because it commemorates a place where William II of Orange was knocked off his horse by
a musket bullet, that wounded him in the arm during the battle. The mound was constructed at the order of
his father, king William I in 18267. On the top, a cast-iron figure of a lion was mounted, called the Lion de
Waterloo, whose author is Jean-Louis Van Geel. The mound is an excellent observation point from which
the battlefield is easily seen in its entirety (Ill. 30). It is 41m high and its circumference at the basis is
170 m8. 226 stairs lead to the top (Ill. 25a, b).
Apart from that, a few obelisks were installed to commemorate the fallen commanders. On the site of
the battle there is therefore no building that would commemorate the fallen soldiers of the fighting armies,
or the battle as such. The field is recognizable from a distance thanks to the apotheosis of the incident in the
course of the battle, that was blown out of proportion. The monument commemorates the participation of
the commander of the coalition country, on whose soil the battle took place.
7
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THe mound was erected by an organized brigade of women of Liége (boteresses), who carried the soil from the
battlefield in baskets on their backs.
In comparison: in Cracow, the Kościuszko mound is 80 m long in base diameter and 34,1 m high; the Piłsudski’s
mound – diameter equals 111 m and is 35 m high; Krakus Mound –16 m high, Wanda’s mound –14 m high.

104
2.13. The Battle of Tannenberg (1914)
The Battle of Tannenberg (ger. Schlacht bei Allenstein, pl. Bitwa pod Olsztynem), “[The Second]
Battle ofTannenberg – Stębark) took place south from Olsztyn (Allenstein in the then East Prussia) between
the 26th and the 30th August 1914, during the First World War. The clash happened between the German units
under the command of Paul von Hindenburg, and the Russian army led by general Alexander Samsonov.
The German side comprised 153 thousand soldiers, the Russian – 191 thousand. The site of the battle was
on an oval area south of Olsztyn, between Olsztynek in the west, Niedzica in the south and Szczytno in
the east. Russian army was cut off in this oval, and completely destroyed. The battle was the victory of the
German army, facilitated by the mistakes of Russian commanders, and field marshal Hindenburg was raised
to glory. General Samsonov committed suicide near Willenberg [18].
The history of the name of the battle, and the architectural setting of its site in the years that
followed, concentrates all the features and influences on commemorative art in the light of politics,
history, place and time.
The battle, initially called the Battle of Olsztyn, was, at the request of Paul von Hindenburg, changed
to the Battle of Tannenberg (Schlacht bei Tannenberg) for propaganda reasons. To explain the nature of
this onomastic manipulation, the mutual geographical relation of several towns must be described. The
monument was constructed on the fields between Sudwa (Sauden), Królikowo and Olsztynek, only 2 km from
the centre of Olsztynek (Hohenstein). Tannenberg, on the other hand, (pl. Sztymbark, currently: Stębark)
lies 16km west of Olsztynek and was not engaged in the battle. It is also 1 km from Grunwald (Grünfelde,
Grywałd). In the Polish tradition, the battle of 1410 took place in Grunwald, and in the German tradition –
in Tannenberg. When it comes to topographic accuracy, both names are correct. When Hindenburg named
the Olsztyn battle the Battle of Tannenberg (“the second”) he ensured that the words battle/Tannenberg
were associated with victory, and not a defeat. The First Battle of Tannenberg was meant to be forgotten.
In August 1925, an architectural competition was organized, to which 385 designs were sent [19].
The jury unanimously gave the first place to the project of the brothers Walter and Johannes Krüger. They
implemented the Tannenberg Monument (Tannenbergdenkmal) which stood in its place for only 18 years,
and regardless, during this time was subject to changes. It was never completely finished. The monument
itself was located near a big cemetery of the fallen soldiers. It was designed as a traditional 19th century style
war memorial. The citizens of East Prussia wanted it to commemorate the liberation of their motherland,
and simultaneously strengthen the bond with the German Reich. The inauguration of the monument took
place on the 18th September 1927. It was an implementation of the idea of the monument of the unknown
soldier9. For the abovementioned political and historical reasons the monument was located outside the vast
site of the battle, most likely in search of flat area with easy access, and with no buildings. From the road to
the monument led a square with the dimensions of 20 × 400 m. At the entrance stood the granite Tannenberg
Lion (currently on the Olsztynek square). The monument itself was a large-scale spatial development on
the plan of a regular octagon, whose inside diameter was 100 m. The sides of the octagon were walls, blind
from the outside, and on the side of the courtyard supplied with arcades on the ground floor level, and
galleries on higher storeys. In the middle of each segment of the wall, towers were erected, each 20 m in
height, their dimensions were 9 × 9 on the plan [20]. In its entirety, the monument depicted a mediaeval
castle and hinted the presence of Teutonic Knights in this area. At the same time the form of the monument
was an interpretation of the historic Stonehenge (Ill. 26a, b).
9

Idea of the Grave of the Unknown Soldier appears in Walt Whitman’s works. The poet who took part in the American
civil war, wrote in the “Specimen Days” collection: “the Bravest Soldier crumbles in mother earth, unburied and
unknown”. The idea of the grave of an unknown soldier was employed by the British and the French during the First
World War and implemented in 1920. The following year, such graves were unveiled in the USA, Portugal and Italy.
In Poland, first Graves of the Unknown Soldier were unveiled in Łódź and in Warsaw in 1925.
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The first tower served as a gate. On higher storeys, were the administration offices and headquarters
of the guard of honour. In the second tower, the great effort of the German nation was intended to be shown.
The third tower was supposed to show the exhibition about the East Prussia. In tower No. 4 the banners of
companies that took part in the battle were exhibited, the fifth tower is the Hindenburgturm, dedicated to
the field marshal and president. Underneath it was, (currently buried) burial crypt of the Hindenburg couple,
on its both sides were halls of the unknown soldiers, and over the area – the Hindenburg hall, with a statue
4 m in height (sculpted by Friedrich Bagdon). Tower No. 6 was dedicated to soldiers’ hardships during the
war, which were depicted on the walls, along the ramp that led to the top, where a roofed observation terrace
was located. Decoration of the walls was made in mosaic technique, and the golden background hinted the
great tradition of this art. The seventh tower was dedicated to the victims of the First World War, in its upper
storeys there was an archive. In tower No. 8, the busts of the commanders were exhibited (Hindenburg
and Ludendorff), and 13 busts of generals of the victorious army. The monument was eagerly visited by
Germans from the whole Reich. It was an obligatory destination for school trips.
In 1934, after Paul von Hindenburg’s death, the then president of Germany, a change occurred in
the basic function of the national memorial site – it now became a national hero’s burial site. Adolf Hitler
forced Hindenburg’s funeral in the Tannenberg monument, against the deceased’s wishes, who wanted to
be buried next to his wife in Hannover. The redevelopment of one of towers and the implementation of the
burial crypt was directed by the original authors, the Krüger brothers, and Hitler himself to a great extent
took part in the redesigning of the monument (Ill. 27), which was funded by the German Reich.
The monument of the Olsztyn battle, apart from all the negative connotations that politicallyexploited architecture has (in this case a political exploitation of an occupant), was an impressive work
of architectural art. Its concept was chosen out of a total of 400 propositions. It answered the needs, that
stood at the basis of the investment. It was solemn, serious, visible from far away, the enormousness of its
form dominated over the flat, neutral surroundings. It was an ideal form, isolated and autonomous in those
surroundings. Similarly to other monuments of such nature, it was demolished during the times of change
in political attitudes. As a work of architecture, it should have remained. It would have served as a great
example of the psychological effect that architecture might possess.
In 1945, the German army that left the East Prussia area, after the evacuation of the Hindenburgs’
coffins, partly blew up the monument. After the fall of the German Reich in 1945, Polish People’s Republic
thought it appropriate and necessary to take the monument down. The works were conducted until the
1980s. During this time, the monument was a storehouse of building materials, rock and bricks. The most
widely known monument in whose construction the stone from the Tannenberg Monument was used, was
the Monument of Gratitude to the Red Army, in Olsztyn (Currently: The Monument of Liberation of the
Warmian and Masurian Land), designed by Xawery Dunikowski (1954). At last the monument of the
Tannenberg battle did not exist, and the battle was meant to be forgotten, as it was unfortunate for the
Russian army and its commanders.
The German monument-mausoleum was for a short time accompanied by another building.
The author of this article saw in the 1950s, before the deconstruction of the monument, a small pyramid,
2,5 m in height, made of dry sheets of plywood, with a red star attached to the front wall and a handwritten
inscription in Russian: “To the fathers who fell here – the sons marching on Berlin”. It was an impermanent,
naive, but honest and highly emotional sign of remembrance, connected with the battlefield of the First
World War in 1914, constructed during the march of the Red Army to the west in 194510.
10

This sentiment was shared by Alexander Solzhenitsyn. His father Izaak, an officer in the Imperial Russian Army
fought in the Battle of Olsztyn. The battle was described by Solzhenitsyn in his historical novel “August 1914”,
which he wrote between 1937 (first version unpublished) and 1970 (2nd version extended, published and translated
to many languages), a part of the “Red Wheel” series.
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2.14. The Battle of Gorlice (1915)
The Battle of Gorlice (ger. Schlacht von Gorlice-Tarnów; also: Durchbruchsschlacht) in the spring
of 1915 had a decisive impact on the course of the First World War. The German commanders decided to
strike on the Russian army, to force it to quit the war. The beginning of the operation was supposed to cause
the breaking of the Russian front near Gorlice, where the trench warfare continued for almost six months.
The decisive clash was triggered by a surprise attack of the German and Austro-Hungarian armies on the
2nd May 1915, which led, on the 5th of May, to the disruption of the Russian front11. The Battle of Gorlice
is one of the rare examples of an offensive that led to a disruption in a stable front line and the move of
warfare several hundred km further.
The balance of the first day was favourable for the Central Powers, the enemy’s first defences were
taken, 17 thousand Russian soldiers were taken prisoners, and another 17 thousand was killed or wounded.
The losses of the attacking side were also substantial, the German units depleted by 8 thousand soldiers.
On the 3rd of May, the Austrian and German army stormed and overrun the enemy’s second and third lines
of defence. It was a decisive moment, the 3rd Russian army was defeated, its front line broken. On the 5th
of May Germans reached Żmigród, and on the 6th they crossed Wisłoka. In the next days, a retreat of the
defeated Russian army began from the Carpathian front. The Russian losses in the battle amounted to 100
thousand killed and wounded and 150 thousand taken as prisoners of war. The Austro-German side lost
4 thousand soldiers and 12 thousand were wounded. The Battle of Gorlice was a decisive moment on the
Austro-Russian front. The tsar’s army never again posed a threat to the Austro-Hungarian monarchy [21].
The battle was not commemorated with a monument, because as a result of the First World War,
Gorlice became a Polish city again, and celebrating victories of German and Austrian armies was not out
of place. Who deserved attention, however, were the fallen soldiers. Magnificent field cemeteries, designed
by Austrian engineers were built [22]. They united the opposing forces and followers of different religions.
Among those cemeteries-memorials, there is the War Cemetery No. 60 Przełęcz Małastowska, designed by
a military engineer Dušan Jurkovič, where next to uniformed wooden grave symbols, was built a chapel
with no interior, made of wooden beams, elaborate in form and detail. Total number of the cemeteries of
the Battle of Gorlice is around 400. Below are presented photographs of a less known one – War Cemetery
No. 80 Sękowa, designed by Hans Mayr. His design testifies the intensive involvement of the author, who
took part in the battle, and his need to bury his brothers in arms in a dignified way, in a landscape that
provokes uninterrupted reflection. A central ferroconcrete structure shaped as a pergola was built, and
the cemetery was surrounded by a wall with refined architectural stone detail, especially in the corners of
the wall (Ill. 28–29). A giant chapel designed to stand in the highest point of the cemetery did not see its
implementation.
2.15. The Battle of Verdun (1916)
The Battle of Verdun (fr. Bataille de Verdun; ger. Schlacht um Verdun), or simply “Verdun” is
synonymous to the greatest battle of the 20th century. The battle lasted from 21st February to 19th December
1916. The date of 21st February, when the German army started the great offensive of Verdun, indicates
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In the newest works for the general public the battle, because of the number of the casualties (over 20 thousand
soldiers were killed) is referred to also as “Small Verdun”. It is necessary to remember that the Battle of Verdun
took place later than the Battle of Gorlice and practically finished with the defeat of the Central Powers, whereas the
Battle of Gorlice was a victory of the German and the Austro-Hungarian armies. Therefore it can be acknowledged
that the Gorlice military operation was in fact a contradiction of the concept, which led to the German-French
hostilities at Verdun, because its aim was to settle the campaign through the breaking up of the front; in 1916 on the
Western Front the aim was to deplete the enemy’s human and material resources.
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the beginning of the nightmare of the French army – “The Hell of Verdun”, which lasted 10 months – 300
days and 300 nights of endless warfare. Germans, disturbed by the increase of strength of the allied forces,
wanted to achieve a spectacular victory at all costs. The front line at Verdun was a protruding projection,
which seemed an easy target from three sides. What is more, the French had to defend themselves with
the river Meuse behind their backs, which meant difficulties with getting supplies, as the only iron road
that supplied the city was under the German fire. From 2nd March to 15th April, the general attack took
place, but the German conquests were limited. The daily number of casualties exceeded the total number of
casualties in the Battle of Waterloo. The overall balance of casualties in the Battle of Verdun is staggering:
377 thousand of French soldiers, 337 thousand of German soldiers killed, wounded or missing. Nine villages
were completely annihilated in the warfare. Verdun is the greatest and longest lasting battle in world history.
Thanks to substantial involvement of the American army, the whole territory lost in February 1916, was
regained in September and October 1918 [23].
The Monument of the Victory and Soldiers of Verdun was built in 1929 in the city centre on the
ancient fortifications, the castrum romanum – a Roman camp, which was discovered after the bombardment
of the battle in 1916. For this article, however, what matters are the undertakings on the site of the battle.
In the village of Douamont an ossuary was erected, surrounded by the cemetery plots (L’Ossuaire
de Douaumont)12 (Ill. 30). Here 130 thousand of fallen French and German soldiers were laid to rest. The
ossuary, a symbol of the Battle of Verdun, is a place of burial for unknown soldiers. The construction works
started in 1920, and the site was inaugurated in 1932. The length of the building is 137 m. The tombs inside
conceal the bones gathered from 36 sectors of the battlefield.
Next to the epic monument in the city and the great mausoleum of unknown soldiers – the Douamont
ossuary, there is also the oldest, relatively unknown monument of the battlefield – the Trench of the Bayonets
(Tranchée des bayonettes). The monument is poignant in its narration, as it refers to an authentic situation,
whereby the soldiers waiting for the orders to advance, were buried alive by a landslide caused by artillery
missiles. The monument was constructed in 1919 thanks to an American, Rand, and unveiled in 1920
(Ill. 31a, b). It symbolizes the sacrifice of the fallen, who do not have a proper grave. Its heavy, concrete
structure, one of them – that constitutes the entrance gate to the monument, and the other – a frame, based
on squat columns and a cover of the buried fragment of the trench, ensure a tranquil atmosphere and allow
to ponder the fate of the individual human being.
2.16. The Battle of Warsaw (1920)
The Battle of Warsaw, commonly referred to as the Miracle at the Vistula, is a battle fought between
13th and 25th August 1920 during the Polish-Soviet War. The key role in the battle was played by the Polish
Army maneuver, the flanking attack conducted by the Chief of State Józef Piłsudski, which was conducted
from the river Wieprz on 16th August, with the simultaneous concentration of the supreme Bolshevists
forces on the outskirts of Warsaw. The battle decided upon the retention of independence by Poland and
put an end to the plans of spreading the Bolshevik revolution in Western Europe13. The losses on Polish
side were 4,5 casualties, 22 thousand wounded and 10 thousand missing. The losses on the side of the Red
Army are unknown. It is estimated that ca. 25 thousand Soviet soldiers were killed, 60 thousand were taken
prisoners, and 45 thousand were interned by the Germans [24].
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The Ossuary is a private commision, funded by the bishop of Verdun Ginisty with general Valantin and Lady
de Polignac, a war widow.
The British ambassador in the pre-war Poland – lord Edgar Vincent D’Abernon called it in the title of his book
“The eighteenth decisive battle of the world”.
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A commemoration of this victorious battle in form of a monument still awaits implementation. In the
inter-war Poland small monuments were erected on the sites where Polish soldiers were killed. In Ossów
there is a commemorative obelisk near the site on which the inspired military chaplain of the Polish army,
Ignacy Skorupka was killed. On the monument, next to the names of the fallen, an inscription reads:
“On the 14th of August for the seven times we repulsed the Bolshevik hordes and here we fell, at the gates
of the capital, and the enemy retreated...” (Ill. 32a). Refraining from any initiative to build the monument of
the battle in an adequate fashion was the obvious repercussion of the political situation in Poland between
1939-1989. The knowledge of the victory was an open secret, but it was not wise to mention it, as it had led
to a defeat of army, which since 1945 became the „army of friends”, like the whole USSR. In 2010, Ossów
saw the implementation of an expressive monument of fallen Soviet soldiers (Ill. 32b). Its creation raised
protests of political nature; the unveiling was delayed, and the monument itself was vandalized, and now
exists in a mutilated form (22 bayonets which symbolized the number of casualties were cut off). However,
so far there is no monument that would commemorate the Battle of Warsaw as a whole, an act of national
and supranational significance. The location of the monument was not decided upon. The project which is
a vision of the pro-independence circles, alludes in its form to the Roman arch of triumph (Ill. 33), which
commemorates the victorious commander, the efforts of the soldiers, the liberation of the nation and the
rescue of the country.
However, one should expect that the final project will be chosen in an architectural and sculpture
competition and will reflect the contemporary look on the battle and its meaning in world history.
2.17. Battle of Stalingrad (1943)
The Battle of Stalingrad, one of the greatest battles of the Second World War, took place between
23 August 1942 to 2nd February 1943. The aim of the German army was to capture the city of Stalingrad
(today Volgograd). In the Stalingrad area the Russian army encircled the 6th Army of general Friedrich
Paulus, part of the 4th Armoured Division and Romanian units, altogether around 260–270 thousand
soldiers. The efforts to unblock the encirclement proved futile. The battle resulted in the German defeat
and vast losses on both sides. Two thirds of soldiers and non-commissioned officers died, froze to death,
died of starvation and exhaustion, as well as half of the officers. The Russians collected bodies of 146
thousand German casualties from the battlefield. 108 thousand soldiers were taken prisoners. The Russian
losses amounted to 47 thousand of fallen soldiers and officers and 42,750 civilians that lived in the city and
fugitives. The battle is regarded as decisive in the proceedings of the Eastern Front. Because of the defeat
at the Volga, the Germans irrevocably lost the strength that they had at the beginning of the war with the
Soviet Union [25].
The location of the monument was chosen to be the Mamayan Kurgan – the highest elevation in
Stalingrad, for whose retention extensive combat was fought during the battle, and at the same time, the
burying ground of 34,5 thousand of Soviet soldiers that fell during the siege of the city. Initial construction
works began in 1959. The team of sculptors and architects was led by Yevgeny Vuchetich, and Nikolai
Nikitin was responsible for the engineering works [26].
Originally the monument was supposed to depict a woman carrying a red banner, at whose feet
kneeled a Soviet soldier. In the end, it took the form of a woman with a raised sword. It alludes to the
ancient depictions of the goddess Nike and is turned to the west. It is an allegory of motherland that calls on
her sons to fight the invaders. The figure has the face of Valentina Isotova, a Stalingrad citizen.
The works lasted for 8 years, and ended officially in 1967 when the Mamayan Kurgan was open
to the public as a memorial complex “Dedicated to the Memory of the Stalingrad Battle Heroes”, and the
Mother Calls statue remains its central feature.
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The statue is 52 m high. Originally, the projects of the monument intended for the statue to be 36 m
with the sword, but at the order of Nikita Khrushchev, it was increased to 85 m, so as for the statue to
become the highest of its kind in the world14. The monument is built from reinforced concrete (Ill. 34a, b).
A serpentine path which begins at the foot of the kurgan leads to pedestal. It consists of 200 stairs – the
number of days that the battle lasted. Along the road there are 35 granite gravestones, under which are
buried the defenders of the city, honoured with the title the Hero of The Soviet Union.
3. Conclusions
3.1. Typology
The conducted analysis of the selected characteristic cases helps to create a typology of
architectural and sculpted buildings, constructed on the sites of battles. Five types were singled out. The
role of politics and its influence on the designs and the existence of the monuments on the battlefields
was discussed.
3.1.2. Architectural burial sites of the fallen
The soldiers who fall in combat have to be buried. This duty that remains at the hands of the living
is respected by all cultures. Therefore what appears are the a) standard graves, or b) mass graves, when it
is impossible to identify the deceased due to the passage of time and should weather conditions prevent
the identification (the so-called Graves of the Unknown Soldier were erected in cities – places not directly
connected with the battles; or c) cemeteries of different size. Mass graves were build, among others, for
practical reasons, as mounds (Poltava, Austerlitz-Slavkov). Architectural development of the 18th and
19th century cemeteries usually took place many years after they were set up, in the 19th century! The
interest did not lie with the individuals, who constituted „cannon fodder”. Until the First World War, the
cemeteries of the fallen soldiers did not differ in many respects from the civilian cemeteries. The First
World War brought a new approach to Galicia. The commanders of the Austro-Hungarian Army struggled
to ensure, even during the warfare, individual burials of the fallen, and identification (if possible) of the
rank and the name, and when identification was impossible, they would nonetheless provide a separate, at
most two-people, grave and a religious symbol. The fallen from both sides were buried together, without
distinguishing between the victors and the defeated. What is more, cemeteries of the First World War
were individually designed, and in many cases, the architectural solutions are on a very high artistic level
(Magura Małastowska, Vigo de Fassa). The authors of the projects of the cemeteries are known.
3.1.3. Monuments (sculptural and architectural representations)
On the battlefield, on the site where an important persona was killed, monuments are raised, that
are not at the same time burial grounds. The sites of battles see also the monuments of people who were
not harmed in combat. This means, to a large extent, the victorious commanders (Hermann, Jagiełło,
Kellermann, Hindenburg). Sometimes such monuments are dedicated to people, who did not play great
part in the battle (William II of Orange). Great losses in numbers, especially in case of battles, in which
there was no definite victory on either side, trigger the need to pay respect not to an individual, but to a more
abstract, mass defender, or the victorious motherland (Leipzig, Stalingrad).

14

In comparison: The Statue of Liberty in New York is 45 m high minus the pedestal.
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They are: a) in their simplest form, stones with inscriptions (Jagiełło, Harold); b) (modest) memorial
chapels commemorating a concrete person (L’Estoq); c) classical statues that represent an individual
(Kellermann); d) other arrangements, such as obelisks (chaplain Skorupka), or obelisk containing the heart
of the victor (Kellermann), a column (Gordon); e) forms great in size, such as pylons (Hannoverian Infantry),
mounds (the lion in Waterloo), large-scale, especially high (Stalingrad), buildings that lie inbetween the
categories of sculpture and architecture.
3.1.4. Buildings of religious worship
The core feature of such commemoration is the gratitude to God for the victory. The respects to the
fallen are paid somehow indirectly. The victor wants to expiate the deaths and the incurred losses, and he
can do so only symbolically. The building (often substantial in size) is treated as a votive offering. In spatial
categories they are: a) churches (Battle, Grunwald); b) Orthodox churches (Poltava); c) chapels (Sękowa,
Małastów); d) monasteries (Battle).
3.1.5. The site of the battle as a germ of the national landscape
The meaning inscribed to the (victorious) battle and its results, that have positively influenced
a particular nation, in some cases cause the treatment of the battle as an event formative for the national
character. It especially concerns the battles of the 18th and 19th century, when modern states were appearing
in Europe and in the world. In this respect, the site of the battle is treated as a place where the national
identity was consolidated, and the space where the historic combat took place, is raised to the distinction
of national landscape.
The area of the battlefield is given the status of a historical national park (Saratoga) or a reserve
(Detmold). In this light, also a theme park connected with the history of the battle can echo the earlier
struggle for national identity (Bramsche-Kalkriese, Stalingrad).
National identity based on pride of the past victory can be cultivated, in a less chauvinist manner,
also today, in the form of historical reconstructions on the site of the battle (Grunwald).
3.1.6. Artistic and architectural installations
Battles of the past no longer invoke compassion for (the families of the) fallen and the sorrow over
the spilt blood. Also the nature of the conflict, that led to the clash, is no longer perceived as a significant
one. It is possible thanks to the time that passed since the event. It is often impossible to identify the burial
grounds of the fallen soldiers. However, what remains of interest, is the course of the battle.
In the era of omnipresent multimedia, there is a search to find attractive forms of commemoration
of battles. Spatial installations are: a) scale models of the battle that can be observed by groups of people,
where the topography is shown, as well as the ordre de bataille(order of battle) (Grunwald); b) 1:1
implementations in form of historical reconstructions, that thrive thanks to the idea of participation, and
accepting different roles. The site of the battle is equipped with signs that facilitate orientation (descriptive
and other) that allude to the situation in the course of the actual battle – therefore the site can be used as
a theme park (Bramsche-Kalkriese); c) „great art works [1], artistic installations connected with the real-life
(Verdun – Trench of the Bayonets).
3.1.7. Tourist Information
Sometimes attitude towards a battle is reserved, neutral or even unfriendly. It occurs when a battle
was lost on the soil that belongs to the political descendants of the defeated. The commemoration of the
battle is limited to tourist information signs in any form: a) road signs b) landmarks (Bleiheim); c) columns
(Cannae); d) information boards.
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3.2. Architecture of the Battlefield and Politics
As it was demonstrated in the article, the site of the battle is often subjected to tendentious shifts
that result from the current political situation, and changes in national or international borders. These
shifts concern both the name of the battle and the physical structures (architectural ones). The survey
of architectural implementations on chosen battlefields confirms the initial presentiment. This type of
architecture remains strongly influenced by politics, regardless of the date and the period of time that
has passed since the event. The length of the period is not of importance when it comes to the number of
changes in the attitude towards the military event, its interpretation and reinterpretation.
The best example is the Tannenberg monument, which lasted for only 17 years. Originally, it
was dedicated to the memory of the soldiers who were killed in the Battle of Olsztyn (1915). Short after
its unveiling, it was renamed to erase the memory of a much earlier battle, lost by mediaeval political
predecessors of the initiator of the change – the Battle of Olsztyn became the Battle of Tannenberg, a place
unrelated to the battle itself. Subsequently it was changed into a mausoleum of the victorious commander
of the battle, and in the end used as the material to build a monument for the army, whose predecessors were
defeated in the battle, and triggered the impulse to erect a monument. This prompts an ethical reflection
– is demolition of a cemetery acceptable, even if the buried people were our enemies? It happened in the
20th century. It was also proven that events from over two thousand years before can to a greater or lesser
extent cause the necessity to be monumentally highlighted, when considering on whose soil they took
place. What is more, the events can serve as a pretext with a significant meaning for the present day. The
idea to erect the Hermann (Arminius) monument implemented thanks to the persistence of the author, gave,
in the right time, way to the explosion of national identity of the Germans. The power of the influence of the
monument did not wane in time until today, despite its historically inaccurate location. A new construction
was built in the correct place, with the help of substantial funding, still working along the line of reinforcing
the national pan-germanic identity.
3.3. Monument on the site of the battle as a work of art
The commemoration of the fallen is a humanist, religious and civic duty, but also a field for artistic
expression. The employer of the artist can be a private individual (friends, family) or an institution (army, the
country [from the budget] and the nation [from donations]). The art of the battlefield is significantly different
in character than the art found on cemeteries. It concerns to a greater extent the event, and to a lesser extent
the fallen, it struggles to represent the scale and impact of the event. This art remains under the influence
of the tendencies in contemporary art. It is possible to trace the historical changes in the attitude towards
commemoration on the sites of battles. Starting with the mediaeval people, who dedicated the results of the
battle and its losses to God in religious worship (church and monastery foundations), through the modern
record of the memory of the fallen heroes and winners (implemented in realistic sculptural depictions, with
the use of original artifacts that took part in the battle – cannons or even the heart of the main hero, as well
as his boot), finishing with the contemporary abstract depictions, in agreement with the tendency towards
the art of dialogue and multimedia, and at the same time presentations that aim at evoking emotions (theme
parks, artistic installations on a large scale) and a deep reflection.
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Tylko niewielka część architektury należy do sztuki, właściwie dwa jej elementy.
Są to groby i pomniki.
Adolf Loos1

1. Wstęp
Starcia sił zbrojnych w ramach większych operacji wojennych nazywamy bitwami. W przeciwieństwie do wojen, które ciągną się niekiedy przez wiele lat i których fronty zmieniają przebieg w skali kontynentalnej, bitwy zwykle określane są datami dziennymi i konkretnym miejscem, od nazwy którego bitwie
zwykle nadawana jest jej nazwa. Bitwy miewają zakończenia zwycięskie dla jednej strony, są też bitwy
nierozegrane, prowadzące do osłabienia obu nieprzyjacielskich stron. Zwycięski wódz zasługuje na pomnik. Gloryfikowanie przegranych byłoby nie na miejscu. Pamięć kierowana jest natomiast ku niewinnym
ofiarom i poległym żołnierzom. Z upływem czasu stosunek do wyniku bitwy przestaje być emocjonalny,
nawet po stronie niegdysiejszych zwycięzców czy pokonanych, i nabiera cech zwykłej ciekawości historycznej. Bitwy budzą niesłabnące zainteresowanie mimo upływu czasu. Niektóre walki (np. wojny napoleońskie) do dziś wzbudzają ogromne zainteresowanie badaczy i amatorów. Popularne są także historyczne
rekonstrukcje bitewnych epizodów, w których amatorzy przebrani w starannie odtworzone mundury z przeszłości i wyposażeni w doskonałe kopie oręża stają naprzeciw siebie, żeby – ścierając się – dać otaczającej
gawiedzi należyte widowisko.
Przedstawiono fizyczne sposoby upamiętnienia. Dokonano przeglądu komemoratywnych założeń
na polach siedemnastu bitew spośród uważanych powszechnie za najważniejsze w historii2. Kryterium wyboru jest znaczenie historyczne skutków bitwy (jej przełomowość) oraz wielkość bitwy mierzona długością
jej trwania, liczbą zaangażowanych po obu stronach żołnierzy i wielkością strat. Literatura naukowa, ale
także popularna, dotycząca samych bitew jest obfita, a dane o nich są dostępne w licznych źródłach, także
internetowych. Wykorzystanie tych źródeł w artykule ograniczono do podstawowych danych o walczących
stronach, znaczeniu bitwy oraz rozmiarze strat. W niektórych przypadkach wciąż pozyskiwane są też nowe
dane wynikające z odkryć archeologicznych, a dotyczą one, między innymi, również lokalizacji, bo rzeczywiste (geograficzne) miejsce dawnej bitwy nie zawsze jest jednoznacznie określone.
Zaproponowano typologię sposobów upamiętniania bitew. Występowanie wyróżnionych typów odniesiono do okresów historycznych. Omówiono przypadki szczególne, ale też pewne prawidłowości.
2. Przegląd przypadków
Starożytność
2.1. Bitwa pod Kannami (216 p.n.e.)
Bitwa pod Kannami (Cannae) w Apulii nad rzeką Ofanto (Aufidus) została stoczona 2 sierpnia
216 r. p.n.e. Bitwa była największym zwycięstwem wojsk kartagińskich dowodzonych przez Hannibala
1

2

A. Loos, Architektura, 19010, [w:] A. Loos, Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, tłum. A. Stępniewska-Berns, Centrum Architektury, Warszawa i BWA w Tarnowie 2013, s. 153.
Tego rodzaju listy bitew są układane subiektywnie. Są to tzw. przełomowe bitwy w historii świata, które zaważyły
na losie ludzkości. Pierwszą listę 15 przełomowych bitew stworzył E. S. Creasy w 1851 r. Była ona od tamtej pory
uzupełniana. E.V. D’Abernon dodał m.in. jako 18. bitwę warszawską 1920 r.
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nad rzymskimi dowodzonymi przez Lucjusza Emiliusza Paulusa i Terencjusza Warrona (Varro) podczas
II wojny punickiej, zarazem największą klęską militarną w całej historii Rzymu. Według Appiana (Historia
rzymska, spisana w r. 160 n.e.) po stronie Rzymian zginęło 50 tysięcy żołnierzy [5].
Samo pole bitwy nie zostało w żaden sposób oznaczone w przestrzeni. W ciągu historii zmieniał się
bieg rzeki, nad którą bitwa się odbyła, więc lokalizacja działań militarnych jest określona w przybliżeniu.
Badania archeologiczne w celu zidentyfikowania pola bitwy były prowadzone pod kierunkiem Michele
Gervasio w latach 1936–1939. Na zakończenie kampanii badawczej na szczycie wzgórza, na którym leżało
Kanny, wzniesiono pamiątkową kolumnę (1939 r.), która informuje o tym nieistniejącym mieście (il. 1),
a pośrednio o miejscu bitwy, która rozegrała się u stóp tego wzgórza.
Można sądzić, że gdyby bitwa była zwycięska dla Rzymian, faszystowskie państwo włoskie, demonstrując własne istnienie jako przedłużenie tradycji starożytnego imperium, wzniosłoby zapewne bardziej prestiżowy obiekt.
2.2. Bitwa w Lesie Teutoburskim (Varusschlacht) (9 r. n.e.)
Bitwa w Lesie Teutoburskim (łac. Clades Variana – klęska warusiańska; niem. Schlacht im Teutoburger Wald, także Hermannsschlacht, również Varusschlacht) miała miejsce według Kasjusza Diona
w drugim półroczu 9 r. n.e. (według Swetoniusza: w 10 r. n.e.). W bitwie wzięły w udział trzy legiony
rzymskie dowodzone przez Publiusa Quinctiliusa Varusa przeciwko germańskim wojskom pod wodzą Arminiusa („Hermanna”), księcia Cherusków. Bitwa, w której uległa zagładzie jedna ósma całych wojsk
cesarstwa rzymskiego zahamowała ekspansję Rzymu między Renem i Łabą. Spośród około 20 tysięcy legionistów, kilku tysięcy żołnierzy służb pomocniczych i towarzyszących cywilów ocalało tylko kilkunastu
żołnierzy, którzy zdołali uciec, a kilkuset dostało się do niewoli. Warus wraz ze swoimi oficerami popełnił
samobójstwo.
Przez wieki poszukiwano Teutoburgiensis saltus – miejsca bitwy opisanego przez Corneliusa Tacyta
w Annales. Było ono domniemywane w różnych lokalizacjach we wschodniej Westfalii, a nawet w Holandii. Znano jedynie fakt, że chodzi o pasmo wzgórz Osning ciągnące się od wschodu na zachód w środkowych Niemczech na długości ok. 100 km. W połowie XIX w. uznano arbitralnie, że bitwa odbyła się
w rejonie wschodnim pasma, w okolicy Detmold.
W tej to wówczas przyjętej lokalizacji na wzgórzu Grotenburg (386 m n.p.m.) został wzniesiony pierwszy pomnik, mający na celu upamiętnienie zwycięstwa Germanów [5, 7]. Powstał z inicjatywy
rzeźbiarza Ernsta von Bandela w latach 1838–1875. Temu germańskiemu zwycięstwu rosnące znaczenie
zaczęto przypisywać po zjednoczeniu Niemiec w 1870 r. W odsłonięciu pomnika traktowanego jako pangermański symbol jedności, uczestniczył sam cesarz Wilhelm I. Powstała też myśl o stworzeniu „narodowego krajobrazu”. Pomnik Hermanna, razem z odległym o 10 km od niego malowniczym rezerwatem
skałek Extersteine, dały ku temu dobrą pożywkę. To wtedy Osning przemianowano na Las Teutoburski
(Teutoburger Wald). Zwycięstwo sprzed 1900 lat, mimo niedawnych klęsk w wojnie z Francją, wsparło
dumę narodową opartą na germańskim, teutońskim krajobrazie3. Jego krystalizacja została wylansowana
właśnie na południowo-wschodnim krańcu pasma wzgórz. Ta lokalizacja jest przykładem historycznej geografii kreacyjnej.

3

W USA niemieccy emigranci wykorzystują ten symbol jedności pangermańskiej. Podobny w założeniach koncepcyjnych do pomnika w Detmold, pomnik Hermanna (rzeźb. Alfons Pelzer) powstał w New Ulm (Minnesota) w 1897 r.
(il. 2b). Konny pomnik Hermanna wzniesiono w Spassberg, niemieckiej wsi w Six Flags Fiesta w San Antonio
(Texas). W dwa tysiąclecia po bitwie, w 2009 r. odsłonięto kolejny pomnik Hermanna w amerykańskim miasteczku
Hermann (Missouri).
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Pomnik von Bandela przedstawia postać Hermanna, uzbrojonego wojownika z wzniesionym w górę
mieczem. Kamienny cokół mieści schody, które prowadzą na poziom obejścia widokowego wokół kamiennej kopuły, na której stoi figura. Rzeźba została wykonana z nitowanych blach miedzianych (il. 2).
Całkowita wysokość pomnika wynosi prawie 54 m (sama postać ma 26,5 m).
Po ponad 100 latach od odsłonięcia pomnika bliższa prawdzie okazała się inna lokalizacja. Wykopaliska archeologiczne na terenie Kalkriese w górach Wiehegebirge w zachodniej części Lasu Teutoburskiego
w okolicy Osnabrück, prowadzone od końca lat 80., uprawdopodobniły badany teren jako miejsce bitwy
(znaleziono fragmenty uzbrojenia i strojów z epoki). Co prawda nowsze przyczynki wzmogły wątpliwości
co do tej lokalizacji i sugerują okolice Paderborn [8].
W 1998 r. ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt muzeum oraz koncepcję zagospodarowania
pola bitwy, który wygrała szwajcarska firma Anette Gigon/Mike Guyer. Koncepcja architektów w miejsce jakiejkolwiek rekonstrukcji pseudohistorycznej opiera się na „interpretacji”, a w ślad za tym zamiast obrazowania i wczuwania się wprowadza „abstrakcję”. Powstała przestrzeń otwarta dla myśli i skojarzeń. Spacerowanie
po rozległym terenie daje na to czas. Autorom chodziło o wywołanie emocji i refleksji u odwiedzających pole
bitwy. Operują prostymi formami i jednorodnym materiałem – stalą pokrytą warstwą rdzy (Corten)4. Rdza kojarzy się ze starością, archeologią, rozpadem; zarazem metal budzi skojarzenia militarne i wojenne. Muzeum
mieści multimedialną ekspozycję. Przylega doń wieża widokowa o wysokości 40 m (il. 3, 4). Rozciągający
się na polu bitwy, w pobliżu muzeum, park-muzeum jest traktowany jako przestrzeń doświadczeń (il. 5).
Park–muzeum powstał w środkowej części rozciągniętego na długości ok. 17 km pasa, który uznano
za pole bitwy. Autorzy założyli, że gleba i topografia miejsca kryją w sobie zapis bitwy. Odtworzyli sytuację krajobrazową, która zadecydowała o przebiegu bitwy, do dzisiaj wpływającą na niemieckie poczucie
tożsamości. Miejsce germańskiej zasadzki – naturalne przewężenie dostępnego terenu, ograniczone od
strony południowej germańskimi obwałowaniami strzegącymi Kalkrieser Bergu, a od strony północnej
bagnami, otrzymało status samodzielnego eksponatu w parku–muzeum. To tutaj rozciągnięte w marszu
wojska rzymskie mogły być znienacka zaatakowane.
W ramach projektu uzupełniono nasadzeniami leśny obszar po stronie południowej, wykarczowano
zaś drzewa na pierwotnie wolnej przestrzeni po stronie północnej, gdzie droga legionów rzymskich została
wyłożona płytami stalowymi. Podwójna linia ścianki szczelnej wyznacza wysokość dawnych germańskich
wałów (il. 5). Ktokolwiek znajdzie się w szczelinie między obiema stalowymi ścianami, krocząc wywoła
niepokojące efekty akustyczne: zwielokrotnione echa kroków zabrzmią metalicznie i groźnie (il. 8a, b).
Poznanie pola bitwy i jej przebiegu oraz refleksję nad biegiem historii umożliwiają stosunkowo
niewielkie interwencje, do których należą: system dróg na terenie (il. 7a, b), wizualizacja przebiegu wału
(za pomocą stalowych rur pionowo wbitych w ziemię) (rys. 7a), wspomniane zalesienia i wyręby, gmach
muzeum z wieżą, pawilony tematyczne: Widzenia (z wielką soczewką odwracającą obraz otaczającego krajobrazu)5 (il. 6a, b; 7a), Słyszenia (z nastawną tubą zbierającą dźwięki płynące z zewnątrz) (il. 9a) i Pytań
(gdzie odwiedzający po raz trzeci jest zamykany w przyciemnionym wnętrzu z ograniczonym dostępem
bodźców zewnętrznych) (il. 9b) oraz istniejąca zagroda zaadaptowana na centrum odwiedzających (z restauracją, sklepem, muzeum dla dzieci oraz biurem).
4

5

Projekt został zrealizowany w latach 1999–2000, a w 2002 r. otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy obiekt
wzniesiony z użyciem stali Deutscher Stahlbaupreis 2002.
Trzeba zauważyć, że autorzy projektu intensywnie wykorzystują źródła historyczne. Na jednej z blach wyznaczających drogę legionistów zapisano relację przebiegu bitwy podaną przez Tacyta (il. 7b). Kronikarz ten, opisując gdzie
indziej jedno z plemion germańskich, stwierdził, że: „Hariowie, straszniejsi niż to wynika z ich sił (...) dają (...) upust
wrodzonej dzikości, wspomagając ją pewnymi zabiegami i dogodnym czasem. Czernią tarcze, malują ciała, do bitwy
wybierają ciemne noce i samym widokiem tak złowróżbnego wojska sieją postrach wśród wrogów, z których żaden
nie wytrzymuje nieznanego i zgoła piekielnego widoku” i konkluduje: „We wszystkich (...) bitwach pierwsze ulegają
oczy” [5:43]. Nie dziwi więc, że odwiedzających na polu bitwy wita pawilon Wzroku.
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Starożytność
2.3. Bitwa pod Hastings (1066)
Bitwa pod Hastings to najsławniejsza, zarazem najbardziej znacząca bitwa jaka została stoczona na ziemi angielskiej. Rozegrała się 14 października 1066 r. pomiędzy armią francusko-normandzką
dowodzoną przez księcia Wilhelma II z Normandii (zwanego później Wilhelmem Zdobywcą), liczącą
zapewne około 10 tysięcy żołnierzy, a wojskami angielskimi dowodzonymi przez anglosaskiego króla
Harolda II, liczącymi 7 tysięcy ludzi. Miejsce bitwy znajduje się w odległości 11 km na północny zachód
od Hastings w miejscowości o charakterystycznej nazwie Battle (East Sussex). Bitwa zakończyła się
decydującym zwycięstwem najeźdźców. Pod koniec bitwy zginął Harold, co zapewne przyczyniło się
do przegranej. Prawdopodobnie zginęło 2 tysiące zdobywców i 4 tysiące Anglików. Wydarzenie to nie
pozostawiło żadnych widocznych śladów w krajobrazie, nigdy też nie znaleziono żadnych pozostałości
po bitwie.
Wilhelm Zdobywca uczcił swoje zwycięstwo fundując klasztor benedyktynów na polu bitwy, prawdopodobnie zmuszony do tego przez legatów papieskich w 1070 r. Z jednej strony religijna fundacja była
pomnikiem ku czci poległych i jako taki można go uważać za akt publicznej pokuty za rozlew krwi, jaki
spowodował. Z drugiej strony wielka fundacja stała się też symbolem triumfu Normanów [9]. Kroniki
zanotowały fakt, że król nalegał, żeby ołtarz główny kościoła stanął dokładnie na miejscu, gdzie zginął
Harold (il. 10a).
Do dzisiaj zachował się zarys normandzkiego kościoła z pozostałościami późniejszej trzynastowiecznej rozbudowy (il. 10b). Teren klasztoru, a zatem pola bitwy został sprzedany po sekularyzacji; od
1721 r. należał do rodziny Websterów. Po I wojnie światowej dom mieszkalny wynajęto na szkołę, która
zajmuje go do dzisiaj. Posiadłość została wystawiona na sprzedaż w 1976 r. Wówczas stała się własnością
English Heritage i jest obecnie terenem publicznie dostępnym.
2.4. Bitwa pod Grunwaldem (1410)
Bitwa pod Grunwaldem (w lit. niemieckiej traktowana jako pierwsza bitwa pod Tannenbergiem
– dziś: Stębarkiem – Schlacht bei Tannenberg) to jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników), stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r.,
w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego, wspomaganymi przez rycerstwo
zachodnioeuropejskie, pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi wspieranymi przez lenników obu krajów oraz najemników, pod dowództwem
króla Polski Władysława II Jagiełły. Krzyżacy dysponowali 15 tysiącami jezdnych, siły Korony Polskiej
wynosiły około 20 tysięcy jezdnych, a Wielkiego Księstwa Litewskiego – około 10 tysięcy. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich. Nieznane są liczby poległych uczestników. W bitwie wzięło udział 250 braci zakonnych, z których zginęło 203. Według Jana
Długosza w armii polskiej zginęło tylko 12 znaczniejszych rycerzy. Polacy i Litwini zdobyli 69 chorągwi
krzyżackich, które zawieszono w katedrze wawelskiej w Krakowie [10; Jan Długosz, Banderia Prutenorum. Manuskrypt, 1448].
W rok po zwycięstwie pod Grunwaldem na miejscu, gdzie rozegrała się bitwa, prawdopodobnie
w miejscu głównego obozu krzyżackiego, powstała kaplica dla upamiętnienia wszystkich poległych,
ufundowana przez nowego wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka von Plauen. Kaplica stanęła pośród
kilku zbiorowych grobów rycerzy poległych w bitwie, co potwierdziły badania archeologiczne. Stała się
wkrótce celem pielgrzymek. Obiekt w 1720 r. zburzyły władze pruskie, zwyczaj pielgrzymowania do
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ruin kaplicy (il. 11) trwał jednak nadal, zakazany formalnie w 1866 r. W 1901 r. głaz narzutowy leżący
przed ruinami kaplicy, zwany wcześniej „Kamieniem Jagiełłowym”, poświęcono pamięci Ulricha von
Jungingena (il. 12).
Zarówno zmiany dedykacji kamienia, jak i zburzenie kaplicy wiążą się z faktem, że państwo pruskie,
a potem Rzesza Niemiecka, identyfikując się z Zakonem Krzyżackim, starały się wykorzenić zwycięstwo
Polaków i Litwinów z historii powszechnej i ze zbiorowej pamięci. Na tym zresztą ta akcja polityki historycznej nie skończyła się. Po I wojnie światowej znaleziono sposób na zdominowanie pamięci o bitwie pod
Grunwaldem w 1410 r. przez monumentalną gloryfikację niemieckiego zwycięstwa nad Rosjanami pod
Olsztynem w 1915 r., o czym dalej w artykule.
Po II wojnie światowej ruiny kaplicy zostały poddane badaniom archeologicznym i udostępnione zwiedzającym, a Kamieniowi Jagiełły przywrócono pierwotną nazwę. W 550. rocznicę zwycięstwa,
w 1960 r., wyodrębniono i wydzielono z użytków rolniczych jako pomnik historii teren pola bitwy. W centralnej części zrealizowano Pomnik Bitwy Grunwaldzkiej projektu architekta Witolda Cęckiewicza i rzeźbiarza Jerzego Bandury. Pomnik składa się z kilku elementów. Granitowy obelisk ustawiony na kilkustopniowym postumencie ukazuje twarze rycerzy (il. 13a). Obok znajduje się jedenaście 30-metrowych stalowych masztów, symbolizujących sztandary polskich i litewskich chorągwi. W skład zespołu pomnikowego
wchodzi także zbudowany z granitowych płyt amfiteatr z mapą plastyczną rozstawienia wojsk przed bitwą,
wykonaną z kolorowych kamieni (il. 13b). Amfiteatr połączony jest ze znajdującymi się pod nim pomieszczeniami Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które utworzone zostało w 1963 r.
Przy alejce prowadzącej do zespołu pomnikowego zestawiono w 1983 r. zachowane fragmenty cokołu Pomnika Grunwaldzkiego z Krakowa, ufundowanego w 1910 r. przez Ignacego Jana Paderewskiego,
zniszczonego przez hitlerowców w 1939 r. Te kamienie w szczególny sposób dokumentują stałą walkę
o prawdę historyczną w upamiętnianiu pola bitwy, przypominając z jednej strony brutalne metody obchodzenia się z dziełami sztuki polskiej i polską pamięcią historyczną przez hitlerowców, z drugiej dowodząc
siły i znaczenia, jakie mogą mieć i mają artystyczne memorializacje6.
Nowożytność
2.5. Bitwa pod Blindheim (1704)
Bitwa pod Blindheim (niem. Schlacht bei Blindheim, ang. Battle of Blenheim), zwana także drugą bitwą pod Höchstädt, toczyła się na granicy trzech miejscowości: Höchstädt, Blindheim i Lutzingen
w Bawarii, na północ od Augsburga. W wojnie o sukcesję hiszpańską w Europie walczył król Ludwik IV
z Francji, wsparty przez Bawarczyków, przeciw cesarzowi Leopoldowi z Austrii, do którego przyłączył się
książę Marlborough. Austrii groziła utrata Wiednia. Bitwa pod Blindheim 13 sierpnia 1704 r. przeszła do
historii jako punkt zwrotny tej wojny. Wielkie zwycięstwo sprzymierzonych zapewniło ocalenie Wiednia.
Francja straciła ponad 30 tysięcy żołnierzy [11].
Jest rzeczą zrozumiałą, że na polu bitwy nie został wzniesiony żaden znaczący pomnik – miała ona
miejsce na terenie Bawarii, a to Bawarczycy, sprzymierzeni z Francuzami przegrali w tej bitwie. Na polu
bitwy możemy znaleźć jedynie beznamiętne informacje turystyczne wykute w kamieniu (il. 14).
Paradoksalnie, bo nie na polu bitwy, powstał jej pomnik i to w dodatku, jak się mówi, „największy
pomnik wojenny jaki kiedykolwiek wzniesiono”7.
6

7

Równocześnie trzeba w tym miejscu przyznać, że równie skuteczną rozbiórkę zastosowano w PRL wobec niemieckiego pomnika zwycięstwa w bitwie olsztyńskiej 1915 r.
Królowa Anna, w imieniu wdzięcznego narodu angielskiego, w podzięce za decydujące zwycięstwo w bitwie ofiarowała Johnowi Churchillowi, 1. księciu Marlborough, posiadłość Woodstock w pobliżu Oxfordu, żeby stworzył swoją
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2.6. Bitwa pod Połtawą (1709)
Bitwa pod Połtawą (Ukraina) była jedną z bitew Wielkiej Wojny Północnej Rosji ze Szwecją. Starcie
w dniu 27 czerwca dawnego stylu (8 lipca nowego stylu) 1709 r. przyniosło decydujące zwycięstwo Piotra
Wielkiego nad siłami szwedzkimi dowodzonymi przez marszałka Carla Gustawa Rehnskjölda. Siły były
nierówne, Carl miał 14 tysięcy żołnierzy, Piotr dowodził 45 tysiącami. W bitwie zostało rannych i zabitych
prawie 7 tysięcy żołnierzy szwedzkich, a blisko 3 tysiące wzięto do niewoli. Po stronie rosyjskiej straty
były znacznie mniejsze – rannych i zabitych nieco ponad 4,5 tysiąca. Bitwa oznaczała upadek imperium
szwedzkiego i powstanie imperium rosyjskiego [12].
Wkrótce po bitwie Piotr I wydał rozkaz zbudowania dwóch cerkwi pod wezwaniem św. Sampsona, którego święto jest obchodzone w dniu 27 czerwca. Jedna z tych cerkwi została wzniesiona w Sankt
Petersburgu, druga miała być zbudowana w Połtawie. Na realizację tego rozkazu przyszło jednak czekać.
W stulecie bitwy (w 1809 r.) wzniesiono kolumnę chwały na cokole, z którego wystają lufy armat (zapewne
zdobycznych) (il. 17a, b).
Dopiero w 1840 r. został rozpisany konkurs architektoniczny. Cerkiew w Połtawie została wzniesiona według projektu architekta Josifa Iwanowicza Charlemagne (Szarlemaniego) w pobliżu zbiorowej
mogiły żołnierzy rosyjskich w szesnaście lat później w 1856 r. Była to pierwotnie prosta pięciokopułowa cerkiewka w stylu starosłowiańskim (il. 15a). W 1895 r. cerkiew została odnowiona i powiększona
według projektu architekta Nikonowa (il. 15b). W 1909 r. architekt S. Nosow dobudował dzwonnicę.
Powstał też wtedy pomnik poległych żołnierzy armii szwedzkiej wystawiony przez rodaków (1909),
a także rosyjski (!) obelisk dla uczczenia pamięci poległych przeciwników w uznaniu ich odwagi, co jest
pewnym wyjątkiem od reguły [13]. Zmodyfikowana wówczas została zbiorowa mogiła, na której szczycie ustawiono wielki krzyż z granitu (il. 16). W kilka lat później w pobliżu zbudowana została cerkiew
Zbawiciela (Spasska) oraz stanął pomnik zwycięzcy – Piotra I (1913 r.). W kolejną okrągłą rocznicę
w 2009 r. na terenie zapomnianej reduty wzniesiono zwieńczoną kopułą otwartą kapliczkę–dzwonnicę
na rzucie trójkąta równobocznego8.
2.7. Bitwy pod Saratogą (1777)
Bitwy pod Saratogą (New York) były toczone w dniach 19 września i 7 października 1777 r. i są
uważane za decydujący punkt zwrotny w Amerykańskiej Wojnie o Niepodległość. Brytyjski generał John
Burgoyne stracił w tych walkach tysiąc żołnierzy, co oznaczało jedną trzecią stanu. Po stronie amerykańskiej straty wynosiły około 500 zabitych i rannych [14].
Pole bitwy i miejsce poddania się Burgoyne’a zostały zachowane i są obecnie administrowane przez
Zarząd Parków Narodowych jako Saratoga National Historical Park (il. 18), wpisane na listę Narodowych
Miejsc Historycznych w 1966 r. W parku znajduje się wiele budynków i liczne pomniki.
Pomnik bitwy jest wzniesionym w setną rocznicę bitwy obeliskiem (1877–1882) (il. 19a), który
w podstawie ma cztery nisze z postaciami trzech generałów. Czwarta nisza, przeznaczona dla generała
Johna Burgoyne’a, który poniósł klęskę jest symbolicznie pusta.
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siedzibę o charakterze odpowiadającym jego historycznej roli zwycięzcy. Rozebrano istniejący stary dwór Woodstock. Zmieniono nazwę miejsca z Woodstock na Blenheim (co jest angielską wersją niemieckiej nazwy Blindheim). Wbrew życzeniu księżnej, żeby zatrudnić Christophera Wrena, zlecono projekt pałacu i otoczenia Sir Johnowi
Vanbrugh, który współpracował z Nicholasem Hawksmoorem. Pałac Blenheim został zbudowany w latach 1705–
–1722. Pałac Blenheim jest jednym z 17 obiektów na terenie Wielkiej Brytanii zaliczonych do UNESCO Heritage Sites (w 1984 r.). Jest to zarazem największy prywatny dom w Anglii. W 1874 r. w pałacu urodził się Winston Churchill.
Por.: K. Lenartowicz, Equilateral Triangle and Holy Trinity, [w:] Journal of Architecture and Urbanism, No. 4/2014,
Vilnius; oraz: http://www.charity-ukraine.privat-online.net/polt_bat.html
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Udramatyzowaną pamiątką heroizmu generała Benedicta Arnolda, który w trakcie bitwy został
trafiony pociskiem w nogę, przy czym upadek rannego konia spowodował jej złamanie, jest The Boot
Monument (il. 19b), przedstawiający but oficerski z ostrogą i epoletem generalskim. Został ustawiony
w 110. rocznicę bitwy, w miejscu, gdzie generał został postrzelony.
2.8. Bitwa pod Valmy (1792)
Bitwa pod Valmy (fr. Bataille de Valmy; niem. Kanonade von Valmy) była pierwszą zwycięską znaczącą armii francuskiej w czasie Wojny Rewolucyjnej, która nastąpiła po Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
Miała miejsce 20 września 1792 r., gdy pruskie oddziały dowodzone przez księcia Brunswicku ciągnęły na
Paryż. Gen. François-Christophe Kellermann i gen. Charles Dumouriez zatrzymali postęp wojsk nieprzyjaciela w pobliżu wioski Valmy w Szampanii-Ardenach (departament Marne). To małe lokalne zwycięstwo stało się wielkim triumfem psychologicznym Rewolucji Francuskiej w szerokim sensie. Bitwa była
uważana za cud, który przyniósł zdecydowaną klęskę armii pruskiej, zarazem pierwsze zwycięstwo armii
obywatelskiej, inspirowanej wolnością i patriotyzmem. Po bitwie ogłoszono formalnie koniec monarchii
we Francji i ustanowienie Pierwszej Republiki. W bitwie stanęły porównywalnie równe siły: 36 tysięcy
Francuzów przeciw 34 tysiącom Prusaków. Ofiary nie przekroczyły 300 po stronie Francuzów i 200 po
stronie Prusaków [15].
Znakiem w krajobrazie był wiatrak, wokół którego rozstawiła się artyleria francuska. Z okazji zbliżającej się 150. rocznicy postanowiono go odtworzyć, przenosząc w 1939 r. podobny obiekt z odległego
Attiches. Druga wojna światowa przerwała prace i wiatrak udostępniono dopiero w 1947 r. (il. 20a). Zniszczony całkowicie w trakcie burzy w 1999 r. wiatrak został zrekonstruowany w 2005 r. Jest symbolicznie
bardzo mocno związany z obrazem tej bitwy, zarazem stał się turystyczną atrakcją.
W 1892 r. (w stulecie bitwy) ustawiono pomnik gen. Kellermana
�������������������������������������������
(rzeźba Théophile Barrau, architekt L. Gillet) (il. 20b). Wcześniej
��������������������������������������������������������������������������������
jednak, bo w 1821 r. w pobliżu znalazł się obelisk, w którym zamurowano serce generała, zmarłego w 1820 r. Monumentalne pamiątkowe zagospodarowanie terenu umożliwiła
donacja księżniczki Henriette’y de Ginetti, prawnuczki generała, której serce zostało pochowane w kaplicy
wzniesionej przez nią niedaleko pomnika. Całość razem z wiatrakiem tworzy zespół krajobrazowy o znaczeniu narodowym dla Francuzów. Wydarzenia, które miały tu miejsce, stały się psychologicznym motorem podtrzymania rewolucji i pośrednio doprowadziły do ogłoszenia Republiki.
Współczesne Centrum Informacji Historycznej (projekt arch. Pierre-Louis Faloci, 2013 r.) na polu
bitwy zostało ukryte poniżej terenu, żeby nie zakłócać tego, co stanowi fragment krajobrazu narodowego
(il. 21).
2.9. Bitwa pod Austerlitz (1805)
Bitwa pod Austerlitz (Slavkov) odbyła się 2 grudnia 1805 r. Zwana jest bitwą trzech cesarzy. Spotkały się tu armie starego feudalnego świata – rosyjska dowodzona przez cara Aleksandra I i austriacka
pod wodzą Świętego Cesarza Rzymskiego Franciszka II, które poruszały się w sztywnych formacjach
zgodnie z osiemnastowiecznymi zasadami taktyki, z francuską armią Napoleona, będącą armią rewolucyjną nowego typu, którego charakter określał spontaniczny udział „uzbrojonych obywateli”. Armia
rosyjska i austriacka liczyły łącznie 85 tysięcy żołnierzy, nie umiała jednak wykorzystać ukształtowania
terenu i poruszała się jak figury na szachownicy. Znacząco mniej liczebne wojska francuskie dysponowały 73 tysiącami żołnierzy.
Straty Trzeciej Koalicji rosyjsko-austriackiej wyniosły 27 tysięcy poległych i rannych. Francuzi
stracili łącznie 9 tysięcy żołnierzy. Trzy miesiące po bitwie Napoleon zajął Wiedeń [16]. Franciszek II po
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klęsce rozwiązał w 1806 r. Święte Cesarstwo Rzymskie (Narodu Niemieckiego), którego był ostatnim cesarzem, pozostał natomiast cesarzem Austrii.
Pomnik bitwy, dedykowany pokojowi pod nazwą Mohyla Miru (Friedensdenkmal), powstał w latach 1909–1912 na południe od miejscowości Prace (Pratzen) z inicjatywy brneńskiego księdza Aloisa Slovaka. Pomnik miał być ponadczasowym memento przeciwko wszystkim wojnom. Secesyjny pomnik ma
formę wklęsłościennej piramidy, zwieńczonej kopułką, na której umieszczono krzyż (il. 22). W przyziemnej części pomnika, pod mauzoleum, znalazło miejsce ossarium, w którym pochowano doczesne cząstki
poległych, znalezione do tamtej pory na polu bitwy. Jest to nowy typ pomnika, który poświęcony jest
przede wszystkim poległym, a nie zwycięskiemu wodzowi czy rannemu lub poległemu dowódcy.
2.10. Bitwa pod Iławą Pruską (1807)
Bitwa pod Iławą Pruską (Prejsiż-Iłów9; niem. Schlacht bei Preussisch Eylau) była starciem militarnym między armią rosyjską dowodzoną przez gen. Antona Wilhelma von L’Estoqa, wspomaganą przez
kontyngent pruski, pod dowództwem gen. Levina von Bennigsena, a francuską Grand Armée dowodzoną
przez Napoleona Bonapartego. Bitwa trwała w dniach 7–9 lutego 1807 r. i nie przyniosła, pomimo ciężkich
strat po obydwu stronach, jednoznacznego wyniku. Straty wojsk francuskich oceniane są na 10–25 tysięcy
żołnierzy, wojsk koalicji rosyjsko-pruskiej przyjmuje się na 15 tysięcy żołnierzy. Po tej bitwie Rosja i Prusy postanowiły w Bartoszycach 26 kwietnia 1907 r. razem prowadzić walkę z Napoleonem (Bartensteiner
Vertrag) [17].
Chociaż bitwa była nierozegrana, jej skutki przyniosły korzyści koalicji prusko-rosyjskiej. Pole bitwy znajdowało się na terenie Prus, więc pomnik został wzniesiony ku czci dowódcy wojsk pruskich gen.
L’Estoqa i odsłonięty 20 listopada 1856 r. (il. 23). Bitwa była i jest najbardziej znanym faktem historycznym kojarzonym z Iławą Pruską, stąd też, gdy po II wojnie światowej znalazła się w obwodzie kaliningradzkim ZSRR, jej nazwę zmieniono na Bagrationowsk, wykorzystując nazwisko jednego z rosyjskich
dowódców – generała Piotra Bagrationa, chociaż omawiana bitwa nie była jego największym osiągnięciem
militarnym (później dowodził z sukcesem m.in. pod Borodinem i w wojnie fińskiej).
2.11. Bitwa Narodów (1813)
Bitwa Narodów (Völkerschlacht) miała miejsce pod Lipskiem między 16 i 19 października 1813 r.
i była bitwą decydującą wojen wyzwoleńczych. Brały w niej udział oddziały zjednoczonych państw: Rosji, Prus, Austrii i Szwecji przeciwko wojskom cesarza Francuzów Napoleona Bonapartego. Do początku
XX w. bitwa ta była największą w historii świata, biorąc pod uwagę, że wzięło w niej udział 600 tysięcy
żołnierzy. W tym najważniejszym starciu wojen wyzwoleńczych Napoleon poniósł pierwszą w historii
wojen napoleońskich decydującą klęskę, co zmusiło go do wycofania się z Niemiec z resztkami armii.
W walce poległo lub zostało rannych 92 tysiące żołnierzy. Była to najkrwawsza bitwa w historii wojen
napoleońskich [18].
W setną rocznicę bitwy odsłonięto w południowo-wschodniej części Lipska pomnik Bitwy Narodów (Völkerschlachtdenkmal), w miejscu, gdzie wydarzyły się najcięższe walki i gdzie poległa większość
żołnierzy. Projektantem pomnika był architekt Bruno Schmitz, rzeźby wykonali Christian Behrens i Franz
Metzner. Kamień węgielny położono 18 października 1898 r. (il. 24a), a ukończony pomnik poświęcono
18 października 1913 r. Wysokość pomnika 91 m czyni zeń jednym z największych w Europie, zarazem
jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Lipska oraz znakiem orientacyjnym widocznym z daleka
9
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dzięki charakterystycznej sylwecie (il. 24b). Pomnik został sfinansowany dzięki specjalnie rozpisanej loterii oraz datkom. Od poziomu terenu do platformy widokowej na szczycie prowadzi 500 stopni, później
dodano dwa dźwigi osobowe obsługujące poziom 57 m. Krypta pod pomnikiem jest symbolicznym grobem
tysięcy poległych.
2.12. Bitwa pod Waterloo (1815)
Bitwa pod Waterloo (ang. Battle of Waterloo) (18 km od centrum Brukseli) została stoczona
18 czerwca 1815 r. Cesarska Armée du Nord pod dowództwem Napoleona została tu pokonana przez armie
Siódmej Koalicji. Armią sprzymierzoną z Anglią dowodził książę Wellington, armią pruską Gebhard von
Blücher. Francuska armia liczyła 69 tysięcy bardzo doświadczonych żołnierzy–weteranów. Wellington natomiast miał bardzo słabą, źle wyposażoną i niedoświadczoną armię. Jego siły wynosiły 67 tysięcy ludzi,
z których 25 tysięcy to Brytyjczycy.
W bitwie straty armi francuskiej wynosiły 25 tysięcy rannych i zabitych oraz 8 tysięcy jeńców. Wellington stracił około 15 tysięcy zabitych i rannych, Blücher zaś 7 tysięcy. Waterloo było decydującą bitwą
w wielu aspektach: zakończyła serię wojen wstrząsających Europą i wiążących wiele regionów świata od
czasu Rewolucji Francuskiej; była ostatnią bitwą Napoleona, która zamknęła jego panowanie jako cesarza
Francuzów; zamknęła też jego karierę polityczną i militarną [19].
Pierwszym pomnikiem, jaki powstał na polu bitwy, była kolumna generała Alexandra Gordona,
który w bitwie został śmiertelnie ranny. Drugim pomnikiem był pylon poświęcony Hanowerczykom, tj.
The King’s German Legion, który był jednostką armii brytyjskiej złożoną z emigrantów niemieckich, brał
udział w wojnach napoleońskich, a po Waterloo został rozwiązany w 1816 r. (il. 25).
Najbardziej widoczny na polu bitwy obiektem jest jednak kopiec. Kopiec Lwa (Butte du Lion) pod
względem symbolicznym jest dość luźno związany z samą bitwą, jej znaczeniem i istotą jej skutków, ponieważ upamiętnia miejsce, w którym William II, książę Orański został strącony z konia kulą z muszkietu,
która raniła go w ramię w czasie bitwy. Kopiec został wzniesiony z rozkazu jego ojca króla Williama I
w 1826 roku10. Na szczycie umieszczono żeliwną figurę lwa, zwaną Lion de Waterloo, której autorem jest
Jean-Louis Van Geel. Kopiec jest znakomitym punktem widokowym na pole bitwy (il. 26a). Ma 41 m wysokości i 170 m średnicy u podstawy11. Na szczyt wiedzie 226 stopni (il. 26a, b).
Poza tym powstało kilka obelisków upamiętniających poległych dowódców. Na polu bitwy nie ma
więc obiektu, który upamiętniałby poległych żołnierzy walczących armii czy też bitwę jako taką. Pole
jest z daleka rozpoznawalne dzięki rozdmuchanej pod względem wielkości apoteozie wypadku, jaki miał
miejsce w trakcie walki. Pomnik czci udział dowódcy państwa VII Koalicji, na terenie którego bitwa miała
miejsce.
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Kopiec został usypany przez zorganizowane w brygadę kobiety z Liége (boteresses), które w koszach na plecach
nosiły ziemię zbieraną z pola bitwy.
Dla porównania, w Krakowie: kopiec Kościuszki ma 80 m średnicy podstawy i wysokość 34,1 m; kopiec Piłsudskiego – średnicę 111 m i wysokość 35 m; kopiec Krakusa – wysokość 16 m, kopiec Wandy – wysokość 14 m.
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Wiek XX
Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das
der Berühmten.
Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion
geweiht.
Walter Benjamin12
W trakcie pierwszej wojny światowej, która wybucha stopniowo w 1914 roku i trwa do 1918, następuje istotne przewartościowanie. Wszystkie walczące strony, które w rezultacie ponoszą ogromne starty
w ludziach dochodzą do pewnego konsensusu. Kanadyjsko-brytyjski generał Henry Thoresby Hughes jako
współtwórca Komisji Grobów Wojennych Brytyjskiej Wspólnoty Narodów przeforsował ideę równego
upamiętnienia każdego poległego żołnierza nagrobkiem z wyrytym imieniem i nazwiskiem13. Inne nacje
podchwyciły ten przełomowy pomysł, że wszyscy zabici są sobie równi. O ile wcześniej ci, których rodzin
nie stać było na pomnik, nie mówiąc o poszukiwaniu zmarłego, byli chowani w masowych grobach żołnierskich, o tyle teraz znaleźli spoczynek na tych samych prawach co przeciwnicy, na specjalnie urządzonych cmentarzach, często obok tych, którzy wcześniej byli wrogami. Tendencja odwrotna znalazła wyraz
w okresie nazizmu w Niemczech, kiedy sposobem zbiorowego pochówku podkreślano przede wszystkim,
że żołnierze byli członkami Narodu.
2.13. Bitwa olsztyńska (1914)
Bitwa pod Olsztynem (Schlacht bei Allenstein), „[druga] bitwa pod Tannenbergiem” – Stębarkiem)
miała miejsce na południe od Olsztyna (w ówczesnych Prusach Wschodnich) między 26 a 30 sierpnia
1914 r. w trakcie I wojny światowej. Starcie nastąpiło między oddziałami niemieckimi dowodzonymi przez
Paula von Hindenburga a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Wasiliewicza Samsonowa. Strona niemiecka liczyła 153 tysiące ludzi, rosyjska 191 tysięcy żołnierzy w polu. Bitwa rozegrała się
na obszarze o kształcie owalu na południe od Olsztyna, między Olsztynkiem na zachodzie, Niedzicą na
południu i Szczytnem na wschodzie. We wpisanym w te punkty owalu zostały zamknięte wojska rosyjskie
i tam kompletnie zniszczone. Bitwa zakończyła się zwycięstwem oddziałów niemieckich, w znacznym
stopniu ułatwionym przez błędy dowództwa rosyjskiego, przyczyniła chwały marszałkowi Hindenburgowi. Gen. Samsonow popełnił samobójstwo pod Wielbarkiem [20].
Zarówno historia nazwy tej bitwy, jak też architektoniczna oprawa jej pola w czasie, jaki nastąpił
później, skupiają jak w soczewce wszystkie cechy i wpływy, jakim podlega sztuka materialnego upamiętniania bitew wobec wpływu polityki, historii, miejsca i czasu.
Bitwa, nazywana początkowo Bitwą pod Olsztynem, została na życzenie Paula von Hindenburga
przemianowana ze względów propagandowych na Bitwę pod Tannenbergiem (Schlacht bei Tannenberg).
Aby wyjaśnić istotę tej manipulacji onomastycznej trzeba opisać relację wzajemnego położenia kilku miejscowości. Pomnik powstał na polach między Sudwą (Sauden), Królikowem i Olsztynkiem, niecałe 2 km
od centrum Olsztynka (Hohenstein). Natomiast Tannenberg (Sztymbark, dziś: Stębark) leży o 16 km na
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„Trudniej jest czcić pamięć bezimiennych niż tych, którzy są sławni. [...] Konstrukcja historyczna jest poświęcona
pamięci bezimiennych” (Tłum. autora, Gesammelte Schriften I (red.) R. Tiedemann i H. Schweppenhäuser. Suhrkamp, Frankfurt 1991, s. 1241). Tekst z notatek W. Benjamina do jego ostatniego, napisanego w 1939 r. artykułu
O pojęciu historii. Rzeźbiarz Dani Karavan umieścił go na pomniku dedykowanym pamięci Benjamina w Port
Bou.
Por. „Moje anglosaskie spojrzenie”. Wywiad J. Żakowskiego z Alexandrą Richie. POLITYKA, nr 39 (2977),
24.09-30.09.2014, s. 54.
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zachód od Olsztynka i w ogóle nie był związany z bitwą. Tannenberg z kolei dzieli od Grunwaldu (Grünfelde, Grywałd) zaledwie 1 km. W tradycji polskiej bitwa w 1410 r. odbyła się pod Grunwaldem, w tradycji
niemieckiej – pod Tannenbergiem. Pod względem topograficznej ścisłości oba określenia są poprawne. Nazywając bitwę olsztyńską Bitwą pod Tannenbergiem (w domyśle co prawda „drugą”), Hindenburg zadbał
o to, by zestawienie słów bitwa/Tannenberg kojarzyło się ze zwycięstwem, a nie z klęską. O „pierwszej”
bitwie pod Tannenbergiem należało zapomnieć.
W sierpniu 1925 r. rozpisano konkurs architektoniczny, na który nadesłano 385 prac [21]. Jury
jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę projektowi braci Waltera i Johannesa Krügerów. Zrealizowany
przez nich Pomnik Tannenberski (Tannenbergdenkmal) stał łącznie zaledwie 18 lat, a mimo to, w ciągu tego czasu podlegał przekształceniom. Nigdy nie został całkowicie ukończony. Sam pomnik został
zlokalizowany w okolicy wielkiego cmentarza poległych. Ludność Prus Wschodnich chciała tym pomnikiem (rzekomo) upamiętnić wyzwolenie swojej ojczyzny, a zarazem wzmocnić swoją więź z Rzeszą
Niemiecką. Pomnik został uroczyście odsłonięty 18 września 1927 r. Był realizacją idei pomnika nieznanego żołnierza14.
Ze względów polityczno-historycznych wyżej omówionych pomnik zlokalizowano poza, skąd inąd
olbrzymim, obszarem samych walk, zapewne poszukując płaskiego terenu z łatwym dostępem, wolnego
od zabudowy. Od szosy do pomnika prowadził plac o wymiarach 20 na 400 m. Przy wejściu nań stał granitowy Lew Tannenberski (obecnie na rynku w Olsztynku). Sam pomnik był wielkoskalowym założeniem
przestrzennym na rzucie regularnego ośmioboku15, którego wewnętrzna średnica wynosiła ok. 100 m. Boki
ośmiokąta stanowiły mury, ślepe od zewnątrz, od strony dziedzińca zaopatrzone arkadami w poziomie parteru i gankami obejścia w górnej kondygnacji. W połowie każdego odcinka muru ustawiono wieże o wysokości 20 m każda i wymiarach w rzucie 9 × 9 m [22]. W całości pomnik obrazował średniowieczny zamek
i nawiązywał do obecności Zakonu Krzyżackiego na tej ziemi. Jednocześnie forma pomnika interpretowała
prehistoryczny krąg magiczny, taki jak np. Stonehenge (il. 27a, b). Pomnik jest pierwszą realizacją typu
upamiętnienia poległych na polu bitwy, który to typ później (od 1936 r.) zyskał popularną nazwę „zamku
umarłych” (Totenburg).
Wieża 1. była wieżą bramną. W górnych kondygnacjach mieścił się zarząd pomnika i pomieszczenia straży honorowej. W wieży 2. zamierzano przedstawić wielki wysiłek narodu niemieckiego w czasie
wojny. Wieża 3. miała mieścić ekspozycję poświęconą Prusom Wschodnim. W wieży 4. eksponowano
chorągwie oddziałów, które brały udział w bitwie olsztyńskiej. Wieża 5. to Hindenburgturm, poświęcona
marszałkowi-prezydentowi. Pod nią była (zasypana obecnie) krypta grobowa małżeństwa Hindenburgów,
po jej obu stronach sale nieznanych żołnierzy, a nad terenem hala Hindenburga z posągiem o wysokości
4 m (rzeźbiarz Friedrich Bagdon). Wieża 6. była poświęcona żołnierskiemu trudowi wojennemu przedstawionemu obrazowo na ścianach wzdłuż rampy wiodącej na szczyt, gdzie pod dachem znajdował się taras
widokowy. Dekoracja ścian była wykonana w technice mozaikowej, a złote tło mozaik nawiązywało do
wielkiej tradycji tej sztuki. Wieża 7. poświęcona została ofiarom wojny światowej. W górnych kondygnacjach wieży było archiwum. W wieży 8. umieszczono popiersia dowódców (Hindenburga i Ludendorffa)
i 13 generałów zwycięskiej armii.
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Idea Grobu Nieznanego Żołnierza pojawia się u Walta Whitmana. Poeta, uczestnik amerykańskiej wojny domowej,
w zbiorze „Specimen Days” (1882) napisał „the Bravest Soldier crumbles in mother earth, unburied and unknown”
(„Najdzielniejszy Żołnierz rozpada się w matce ziemi, niepochowany i nieznany”). Pomysł mogiły Nieznanego Żołnierza został podchwycony przez Brytyjczyków i Francuzów w trakcie I wojny światowej i zrealizowany w 1920 r.
W kolejnym roku odsłonięto takie groby w USA, Portugalii i Włoszech. W Polsce pierwsze Groby Nieznanego
Żołnierza odsłonięto w Łodzi i w Warszawie w 1925 r.
Idea przestrzenna zamczystego ośmiobocznego grobu nieznanego żołnierza przyjęła się w architekturze niemieckich cmentarzy wojennych (Totenburg). Jej pierwowzorem był Castel Del Monte Fryderyka II w Apulii (1240).
Więcej: por. rozdz. 3. Typologia.
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Pomnik tłumnie odwiedzali Niemcy z całej Rzeszy. Był obowiązkowym celem wycieczek młodzieży szkolnej.
W 1934 r., po śmierci Paula von Hindenburga, wówczas prezydenta Niemiec, nastąpiła zmiana
podstawowej funkcji pomnika – z narodowego pomnika wojennego na miejsce pochówku narodowego
bohatera. Adolf Hitler wymógł pogrzeb Hindenburga w Pomniku Tannenberskim, wbrew woli zmarłego,
który chciał zostać pochowany przy zmarłej żonie w Hannowerze. Przebudową jednej z wież i realizacją
krypty grobowej kierowali pierwotni autorzy, bracia Krüger, przy czym sam Hitler znacząco zaangażował
się w przeprojektowywanie pomnika (il. 28). Przebudowę finansowała Rzesza Niemiecka.
Pomnik bitwy olsztyńskiej, poza wszystkimi negatywnymi skojarzeniami, jakie budzi architektura
w służbie polityki i to polityki zaborczej, był imponującym dziełem sztuki architektonicznej. Jego koncepcja została wybrana, spośród blisko 400 innych projektów. Odpowiadał najlepiej na życzenia, które
stały u podstaw zamysłu inwestycyjnego. Był budowlą poważną, ponurą, widoczny z wielu kilometrów,
ogromem masy dominował płaskie, neutralne otoczenie. Był formą idealną, wyodrębnioną i samodzielną
w tym otoczeniu. Podobnie jak wiele podobnie zaangażowanej architektury został zniszczony pod wpływem zmiany nastawienia politycznego. Jako dzieło architektury powinien zostać zachowany. Byłby też
świetnym dowodem mocy psychologicznego oddziaływania architektury.
W 1945 r. opuszczające teren Prus Wschodnich wojska niemieckie, po ewakuacji trumien Hindenburgów, częściowo wysadziły pomnik w powietrze. Po 1945 r. i upadku Rzeszy Niemieckiej, Polska
Rzeczpospolita Ludowa uznała za właściwe i konieczne rozebranie niemieckiego pomnika. Prace rozbiórkowe były prowadzone do lat 80. Przez ten czas pomnik był kopalnią materiałów budowlanych, kamienia i cegły. Najbardziej znanym obiektem, dla wzniesienia którego wykorzystano kamień z pomnika, jest
Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Olsztynie (obecnie: Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej
i Mazurskiej), autorstwa Xawerego Dunikowskiego (1954). W końcu pomnik bitwy olsztyńskiej przeszedł
w niebyt, bitwa miała ulec zapomnieniu (w złym świetle stawiała dowodzenie i armię rosyjską).
Wielkiej pompie niemieckiego pomnika-mauzoleum, przez krótki okres towarzyszył inny obiekt.
Autor artykułu we wczesnych latach 50., zanim pomnik tannenberski został rozebrany, widział obok niemieckiego ośmioboku małą piramidę o wysokości ok. 2,5 m, zrobioną z surowych arkuszy sklejki, z przyczepioną na przedniej ścianie czerwoną gwiazdą i odręcznie wykonanym napisem w języku rosyjskim:
„Ojcom którzy tutaj polegli – synowie w drodze na Berlin”. Był to naiwny, lecz szczery, wysoce emocjonalny, choć nietrwały znak pamięci, związany z polem bitwy w I wojnie światowej w 1914 r., wzniesiony
podczas przemarszu Armii Czerwonej na Zachód w 1945 r.16.
2.14. Bitwa gorlicka (karpacka) (1915)
Bitwa gorlicka (Schlacht von Gorlice-Tarnów; także: Durchbruchsschlacht) na wiosnę 1915 r. miała
decydujące znaczenie na przebieg I wojny światowej. Dowództwo niemieckie postanowiło wtedy uderzyć
w armię rosyjską, żeby zmusić ją do wyjścia z wojny. Początkiem operacji zaczepnych miało być przerwanie rosyjskiego frontu pod Gorlicami, gdzie walki pozycyjne trwały od prawie pół roku. Decydujące starcie
rozpoczął niespodziewany atak wojsk niemieckich i austro-węgierskich 2 maja 1915 r., który 5 maja doprowadził do przerwania frontu rosyjskiego17. Bitwa gorlicka stanowi również jeden z nielicznych podczas
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Tę emocję dzielił Aleksander Sołżenicyn. Jego ojciec Izaak, oficer carskiej armii brał udział w bitwie olsztyńskiej.
Bitwę opisał A. Sołżenicyn w powieści historycznej „Sierpień 1914”, którą tworzył w latach 1937 (1. wersja niepublikowana) – 1970 (2. wersja rozszerzona, publikowana i tłumaczona na języki obce), jako część cyklu „Czerwone
Koło”.
W najnowszych opracowaniach popularyzatorskich bitwa ta ze względu na liczbę ofiar (poległo ponad 20 tys. żołnierzy) jest określana także jako „Małe Verdun”. Należy jednak pamiętać, że bitwa pod Verdun odbyła się później
niż bitwa pod Gorlicami i zakończyła się właściwie klęską Państw Centralnych, zaś bitwa pod Gorlicami – zwy-
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tej wojny przykładów ofensywy, która doprowadziła do przełamania ustabilizowanej linii frontu i przeniesienia działań wojennych na odległość kilkuset kilometrów.
Bilans pierwszego dnia był dla państw centralnych pomyślny, opanowano pierwsze pozycje obrony
przeciwnika, do niewoli dostało się około 17 tysięcy żołnierzy rosyjskich, a drugie tyle poległo lub zostało
rannych. Straty atakujących też były poważne, z samych jednostek niemieckich ubyło ponad 8 tysięcy żołnierzy. 3 maja wojska austriacko-niemieckie niemal wszędzie sforsowały drugą oraz słabo przygotowaną
trzecią pozycję obrony. Był to moment przełomowy. Trzecia armia rosyjska poniosła klęskę, jej front był
przełamany. 5 maja Niemcy osiągnęli Żmigród, 6 maja przekroczyli Wisłokę. W następnych dniach rozpoczął się ogólny odwrót rozbitych wojsk rosyjskich z frontu karpackiego.
Straty rosyjskie w bitwie to 100 tysięcy poległych i rannych oraz 150 tysięcy żołnierzy wziętych do
niewoli. Strona niemiecko-austriacka straciła 4 tysiące poległych i 12 tysięcy rannych. Bitwa gorlicka była
przełomowym wydarzeniem na froncie austriacko-rosyjskim. Armia carska nigdy już nie zagroziła sercu
monarchii austro-węgierskiej [23].
Bitwa nie doczekała się pomnika, ponieważ w wyniku I wojny światowej Gorlice znowu zostały
polskim miastem i celebrowanie zwycięstw armii niemieckiej i austriackiej nie było popularne. Zasłużyli
na pamięć polegli żołnierze. Powstały jeszcze w czasie wojny wspaniałe cmentarze polowe projektowane
przez inżynierów austriackich [24]. Połączyły one żołnierzy przeciwników, jak też wyznawców różnych
religii. Z tych cmentarzy-pomników należy wspomnieć Cmentarz Wojenny nr 60 Przełęcz Małastowska,
zaprojektowany przez inż. wojskowego Dušana Jurkovičia, gdzie obok ujednoliconych drewnianych symboli nagrobnych zbudowany został rodzaj pozbawionej wnętrza kaplicy z bali drewnianych o wyszukanej
formie i detalu. Łączna liczba cmentarzy bitwy gorlickiej wynosi ok. 400. Tutaj zamieszczono zdjęcia
z jednego z mniej znanych – Cmentarza Wojennego nr 80 Sękowa, autorstwa Hansa Mayra. Jego aranżacja
świadczy o intensywnym zaangażowaniu autora, uczestnika walk w zapewnienie godnego pochówku poległych towarzyszy broni i przeciwników w krajobrazie sprzyjającym niezakłóconej refleksji, na skraju lasu
wysoko nad wsią. Wzniesiono centralną żelbetową strukturę o charakterze pergoli, a cmentarz otoczono
murem o opracowanym kamiennym detalu architektonicznym (szczególnie w narożnikach ogrodzenia)
(il. 29–30). Nie doczekała się realizacji wielka kaplica projektowana w najwyżej położonej części cmentarza.
2.15. Bitwa pod Verdun (1916)
Bitwa pod Verdun (fr. Bataille de Verdun; niem. Schlacht um Verdun) albo po prostu: „Verdun”, jest
synonimem największej bitwy XX w. Bitwa toczyła się od 21 lutego do 19 grudnia 1916 r. Data 21 lutego,
kiedy armia niemiecka rozpoczęła wielką ofensywę na Verdun, oznacza początek koszmaru dla żołnierzy
francuskich – „Piekło Verdun”, które trwało 10 miesięcy – 300 dni i 300 nocy nieustannych walk. Niemcy
zaniepokojeni wzrostem sił alianckich, za wszelką cenę dążyli do jakiegoś spektakularnego zwycięstwa.
Linia frontu tworzyła pod Verdun wysunięty występ, który wydawał się łatwym celem ataku z trzech stron.
Co więcej, Francuzi musieli się bronić z rzeką Meuse za plecami, co oznaczało trudności z zaopatrzeniem,
ponieważ jedyna droga żelazna obsługująca miasto pozostawała pod ogniem niemieckim. Od 2 marca do
15 kwietnia trwał atak generalny. Zdobycze niemieckie pozostawały jednak ograniczone. Natomiast straty
dzienne w ludziach przekraczały straty ogólne poniesione w bitwie pod Waterloo. Bilans ludzki bitwy
Verdun jest przerażający: 377 tysięcy Francuzów i 337 tysięcy Niemców zabitych, rannych lub zaginiocięstwem armii niemieckiej i austro-węgierskiej. Operacja gorlicka stanowiła wręcz zaprzeczenie koncepcji, która
doprowadziła do niemiecko-francuskich zmagań pod Verdun, ponieważ – odmiennie od walk na froncie zachodnim
w 1916 r. – zmierzała nie do wyczerpania zasobów ludzkich i materiałowych przeciwnika, a do rozstrzygnięcia
kampanii w drodze głębokiego przełamania frontu.
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nych. Dziewięć wsi zostało całkowicie unicestwionych podczas walk. Verdun to największa i najdłużej
trwająca bitwa w historii świata. Dzięki masywnemu zaangażowaniu oddziałów amerykańskich, całość
terytorium straconego w lutym 1916 r. została odbita we wrześniu i październiku 1918 r. [25].
Pomnik Zwycięstwa i Żołnierzy spod Verdun został wzniesiony w 1929 r. w centrum miasta na
starożytnych obwarowaniach castrum romanum – obozu rzymskiego, który został odkryty po bombardowaniach w trakcie bitwy w 1916 r. Dla niniejszego opracowania znaczenie ma jednak to, co zrobiono
na polach bezpośrednich walk. Na terenie wsi Douamont wzniesiono otoczone kwaterami cmentarnymi
ossarium (L’Ossuaire de Douaumont)18 (il. 31). Tutaj spoczęły ciała 130 tysięcy poległych Francuzów
i Niemców. Ossarium, symbol pola bitwy pod Verdun, zapewnia pochówek niezidentyfikowanym poległym żołnierzom. Budowę jego rozpoczęto w 1920 r. i otwarto w 1932 r. Długość budowli wynosi 137 m.
Grobowce wewnątrz kryją kości zebrane z 36 sektorów pola bitwy.
Obok monumentalnego pomnika w samym mieście i wielkiego mauzoleum nieznanych żołnierzy,
które przedstawia ossarium w Douamont, w cieniu pozostaje najstarszy, tzn. najwcześniej wzniesiony pomnik pola bitwy – Okop Bagnetów (Tranchée des bayonettes). Ten pomnik porusza swoją narracją, nawiązującą do rzeczywistej sytuacji, w której żołnierze oczekujący w okopie na rozkaz do ataku, zostali
żywcem zasypani ziemią niesioną przez pociski artyleryjskie. Pomnik został zbudowany w 1919 r. dzięki
Amerykaninowi Randowi i odsłonięty w 1920 r. (il. 32a, b). Symbolizuje ofiarę poległych, którzy nie mają
należytego własnego grobu. Jego ciężkie betonowe struktury, jedna – stanowiąca bramę wejściową na teren
pomnika, druga – tworząca opartą na przysadzistych kolumnach ramę i przekrycie zasypanego odcinka
okopu, wprowadzają w kameralny nastrój zadumy nad indywidualnym losem człowieka.
2.16. Bitwa Warszawska (1920)
Bitwa warszawska (potocznie zwana „Cudem nad Wisłą”) to bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Kluczową rolę w bitwie odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną, przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego,
wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na
przedpolach Warszawy. Bitwa zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią19.
Straty strony polskiej wyniosły ok. 4,5 tysiąca zabitych, 22 tysiące rannych i 10 tysięcy zaginionych. Szkody wyrządzone Armii Czerwonej nie są znane. Przyjmuje się, że ok. 25 tysięcy żołnierzy
sowieckich poległo, 60 tysięcy trafiło do polskiej niewoli, zaś 45 tysięcy zostało internowanych przez
Niemców [26].
Pomnikowe uczczenie tej wielkiej zwycięskiej bitwy wciąż czeka na realizację. Powstały w międzywojennej Polsce niewielkie pomniki w miejscach, gdzie polegli żołnierze polscy. W Ossowie wzniesiono pamiątkowy obelisk w pobliżu miejsca śmierci ks. Ignacego Skorupki, natchnionego kapelana wojska
polskiego. Na pomniczku umieszczono obok nazwisk poległych napis: „14 sierpnia 1920 r. Siedemkroć
odpieraliśmy hordy bolszewickie i tu padliśmy u wrót stolicy, a wróg odstąpił...” (il. 33a).
Wstrzymanie wszelkich inicjatyw stworzenia pomnika bitwy w należnym jej kształcie i wielkości
było oczywistym wynikiem sytuacji politycznej Polski w latach 1939–1989, kiedy wiedza o zwycięstwie
była tajemnicą poliszynela, której nie należało jednak wspominać, ponieważ dotyczyła pogromu wojsk od
1945 r. będących „armią przyjaciół”, podobnie jak cały Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich.
18

19

Ossarium jest dziełem prywatnym, ufundowanym przez biskupa Verdun Ginisty’ego dzięki pomocy generała
Valantina i pani de Polignac, wdowy wojennej.
Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce – lord Edgar Vincent D’Abernon nazwał ją już w tytule swej książki
„Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.
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W 2010 r. zrealizowano w Ossowie pełen ekspresji pomnik poległych żołnierzy radzieckich (il. 33b). Jego
powstanie wzbudziło protesty natury politycznej; odsłonięcie nastąpiło z opóźnieniem, a sam pomnik był
dewastowany. Obecnie istnieje w formie okaleczonej (ucięte zostały 22 „bagnety” znaczące liczbę poległych).
Natomiast nie doczekał się realizacji żaden pomnik, który by bitwę warszawską memorializował
jako całość, czyn o znaczeniu ogólnonarodowym i ponadnarodowym, bo ogólnoświatowym. Nie została ustalona lokalizacja pomnika. Projekt będący wizją środowisk niepodległościowych nawiązuje do idei
rzymskiego łuku triumfalnego (il. 34), upamiętniającego zarówno zwycięskiego wodza, trud żołnierski, jak
też wyzwolenie narodu i ocalenie państwa.
Należy się jednak spodziewać, że docelowy projekt pomnika zostanie wybrany w drodze konkursu
architektoniczno-rzeźbiarskiego i będzie odzwierciedlał współczesne spojrzenie na bitwę i jej rolę w dziejach świata.
2.17. Bitwa stalingradzka (1943)
Bitwa stalingradzka, jedna z największych bitew II wojny światowej, toczyła się od 23 sierpnia
1942 r. do 2 lutego 1943 r. Celem Niemców było zdobycie miasta Stalingrad (dziś: Wołgograd). W rejonie
Stalingradu wojska radzieckie zamknęły w kotle 6. Armię generała Friedricha Paulusa, część 4. Armii
Pancernej oraz jednostki rumuńskie, łącznie około 260–270 tysięcy żołnierzy. Próby odblokowania stalingradzkiego kotła nie powiodły się. Bitwa zakończyła się klęską Niemców i olbrzymimi stratami po obu
stronach. Poległo, zamarzło, zmarło z głodu lub wyczerpania około 2/3 żołnierzy i podoficerów oraz połowa oficerów. Rosjanie zebrali z pola bitwy ponad 146 tysięcy niemieckich poległych. Do niewoli dostało
się 108 tysięcy żołnierzy. Straty radzieckie wyniosły 47 tysięcy poległych radzieckich żołnierzy i oficerów oraz 42 750 cywilnych mieszkańców miasta oraz uciekinierów. Bitwa uznawana jest za przełomową
w działaniach na froncie wschodnim. Przez przegraną nad Wołgą Niemcy stracili bezpowrotnie siłę, jaką
dysponowali na początku wojny ze Związkiem Radzieckim [27].
Na lokalizację pomnika wybrano Kurhan Mamaja – najwyższe wzniesienie na terenie Stalingradu,
o które w trakcie bitwy toczyły się niezwykle ciężkie walki, a zarazem miejsce pochówku 34,5 tysiąca
radzieckich żołnierzy poległych w obronie miasta. Wstępne prace nad konstrukcją monumentu rozpoczęły
się w 1959 r. Zespołem rzeźbiarzy i architektów kierował Jewgienij Wuczeticz, natomiast za prace inżynieryjne odpowiadał Nikołaj Nikitin [28].
Pierwotnie pomnik miał przedstawiać kobietę niosącą czerwony sztandar, u której stóp klęczał radziecki żołnierz. Ostatecznie przybrał on kształt kobiety z uniesionym ku niebu mieczem. Nawiązująca do
antycznych wyobrażeń bogini Nike i zwrócona symbolicznie ku zachodowi postać jest alegorią ojczyzny
wzywającej swych synów do walki z najeźdźcą. Matka Ojczyzna otrzymała twarz Walentiny Izotowej,
mieszkanki Stalingradu.
Prace trwały w sumie 8 lat. Oficjalnie zakończyły się w 1967 r., gdy na Kurhanie Mamaja uroczyście
otwarto kompleks miejsc pamięci „Bohaterom bitwy stalingradzkiej”, którego statua stanowi centralny
element.
Posąg kobiety mierzy 52 m. Pierwotnie projektowana wysokość monumentu wraz z mieczem miała
wynosić 36 m, jednak na polecenie Nikity Chruszczowa zwiększono ją do 85 m, tak aby posąg stał się największą rzeźbą na świecie20. Rzeźba wykonana jest ze zbrojonego betonu (il. 34a, b). Pod pomnik prowadzi
rozpoczynająca się u stóp kurhanu serpentyna. Składa się ona z 200 stopni – tyle, ile dni trwała bitwa stalingradzka. Wzdłuż drogi znajduje się 35 granitowych nagrobków, pod którymi spoczywają obrońcy miasta
odznaczeni tytułem Bohatera Związku Radzieckiego.
20

Dla porównania: Statua Wolności w Nowym Jorku bez cokołu mierzy 45 m.
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3. Typologia
Przegląd bitew uznanych za najważniejsze w historii pozwala na zauważenie powtarzalnych prawidłowości w dziedzinie ich upamiętniania w przestrzeni. Kilka czynników ma wpływ na te sposoby. Są to:
– położenie miejsca bitwy względem, w wielu przypadkach podlegających zmianom w czasie, granic
państwowych i narodowościowych (pomnik bitwy, w której zwyciężyła strona A jest rozbierany z chwilą, gdy pole bitwy i pomnik znajdą się we władaniu strony B, co nadal się zdarza na mapie politycznej
Europy);
– wynik bitwy. Zasadniczo nie stawia się pomnika stronie przegranej. W przypadku klęski na własnym
terenie ceniono jednak odwagę i poświęcenie21; uczczenie bitwy wygranej może być realizowane tylko
w przypadku, gdy strona zwycięska jest uprawniona do dysponowanie terenem pola bitwy; i wreszcie;
– zmieniające się w czasie nastawienie społeczeństwa do sposobu składania hołdu pamięci wodzów i szeregowców.
3.1. Informacja turystyczna
Najprostszym typem upamiętnienia jest informacja turystyczna. Jest to dowolny przedmiot fizyczny, który w sposób bezstronny znaczy miejsce bitwy w przestrzeni. Obiektywizm jest tu cechą charakterystyczną. Niekiedy stosunek do bitwy jest powściągliwy, neutralny lub wręcz niechętny. Dzieje się tak, gdy
chodzi o przegraną bitwę na terenie należącym w danym okresie do politycznych spadkobierców strony
przegranej.
Upamiętnienie ograniczone do nośników informacji turystycznej jest realizowane w dowolnej formie, takiej jak:
a) kierunkowskaz;
b) znacznik orientacyjny (Bleiheim);
c) kolumna, słup (Kanny);
d) tablica informacyjna.
3.2. Architektonizowane miejsca pochówku poległych
Polegli w bitwie muszą zostać pochowani. Ten obowiązek respektowany jest we wszystkich kulturach.
Do czasu I wojny światowej cmentarze poległych nie odróżniały się w sposób znaczący od cmentarzy cywilnych. Architektonizacja osiemnastowiecznych cmentarzy zwykle następowała w wiele lat po ich urządzeniu,
w XIX w. Nie liczono się z jednostkami, które składały się na ‘mięso armatnie’. I wojna światowa przyniosła
nowe podejście. W jej przebiegu liczba ofiar przekroczyła dotychczasowe wyobrażenia. Powszechnie uznano,
że każdy poległy zasłużył na indywidualny pochówek ze znakiem religiijnym, opisany nazwiskiem i stopniem wojskowym, a w przypadku osób niezidentyfikowanych osobny, tylko niekiedy dwuosobowy, grób.
21

W bitwie pod Termopilami (480 r. p.n.e.), broniąc przejścia na południe przed Persami, Spartanie pod dowództwem
Leonidasa zginęli do ostatniego w walce, dając wyraz męstwu w obliczu niechybnej śmierci. Bitwa nie miała wpływu
na przebieg historii, ponieważ Persowie zajęli Attykę i spalili Ateny. Najstarsze upamiętnienie bitwy to wyryty na
kamieniu epigram Simonidasa z Ceos, w tłumaczeniu polskiego poety mówiący: „Przechodniu, powiedz Sparcie, tu
leżym jej syny, prawom jej posłuszni do ostatniej godziny.” Pomnik w znaczeniu tradycyjnym – architektonicznorzeźbiarskiej kompozycji, został wzniesiony w miejscu bitwy w 1955 r. Dotrzymanie przysięgi danej ojczyźnie za
cenę życia w nierównej walce, leży też u podstaw czci, jaką Polska darzy Powstanie Warszawskie (1944 r.) i w różnych formach je upamiętnia (chociażby nazwy ulic), mimo świadomości beznadziejności tej walki i popełnionych
błędów strategicznych.
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Poległych po obu stronach walczących grzebano obok siebie, bez wyróżniania zwycięzców i pokonanych.
Co więcej, cmentarze I wojny światowej, szczególnie w zasięgu Monarchii Austro-Węgierskiej, zostały indywidualnie zaprojektowane i w wielu przypadkach ich architektoniczne rozwiązania stoją na bardzo wysokim
poziomie artystycznym. Znani są też autorzy projektów tych założeń cmentarnych. Specyficzną interpretację
zaistniałej sytuacji przedstawiają rozwiązania niemieckich cmentarzy wojennych. Po zakończeniu I wojny
światowej wojenne cmentarze niemieckie miały tworzyć rodzaj narodowego krajobrazu dla poległych. Natura, reprezentowana przez odpowiednio dobrane ‘germańskie’ gatunki roślin, jak dęby i buki, a także inne
rośliny, miała stopniowo przejmować w swoje władanie teren cmentarza.
Powstają:
a) zwykłe groby ziemne. W przypadku pojedynczych mogił rozproszonych zwykle dokonywano później
ekshumacji i przeniesienia ciała na wspólną kwaterę poległych. Tzw. groby Nieznanego Żołnierza powstawały w miastach, a więc w miejscach niezwiązanych z polem bitwy;
b) mogiły zbiorowe, w przypadku gdy nie można zidentyfikować poległych albo kiedy upływający czas
i pogoda nie pozwalają na przeprowadzenie identyfikacji. Mogiły zbiorowe formowano, m.in. z powodów praktycznych, na kształt kopców (Połtawa, Austerlitz-Slavkov);
c) różnej wielkości wyodrębnione zindywidualizowane cmentarze w krajobrazie (Małopolska – rejon od
Limanowej po Łańcut, np. Magura Małastowska).
3.3. Pomnik rzeźbiarski
Pomnik jest najbardziej powszechną formą upamiętniania na polu bitwy. Pomniki stawiano zwycięzcom. Ponieważ jednak bitwy nie zawsze były staczane w miejscach łatwo dostępnych dla publiczności,
która chciałaby odwiedzić pole bitwy, pomniki triumfu wznoszono w miastach. Pole bitwy pozostawało
przez jakiś czas wyróżnione jej śladami – porzuconym orężem, wzgórkami zbiorowych mogił poległych
żołnierzy obu armii – po czym przyroda opanowywała miejsce, wracając do stanu sprzed bitwy. Wszelka
działalność na rzecz upamiętnienia wydarzenia wojennego mogła nastąpić w znaczącym odstępie czasowym od jego daty. Wymagała zakończenia konfliktu, także zebrania funduszy, co w osłabionej wojną
gospodarki było istotnym problemem.
Na polu bitwy, w miejscu śmierci ważnej osoby, wznoszone są pomniki, które nie wiążą się z miejscem pochówku. Na polu bitwy wznoszone są także pomniki osób, które w walce nie zostały poszkodowane. Chodzi przede wszystkim o zwycięskich dowódców (Jagiełło, Kellermann, Hindenburg). Niekiedy
pomniki o charakterze rzeźbiarskim poświęcane są osobom, które w bitwie nie odegrały większej roli
(Waterloo – Karol II Orański).
Są to:
a) w najprostszej postaci naturalne kamienie z inskrypcjami (Hastings – Harold, Grunwald – Jagiełło);
b) (skromne) kapliczki pamiątkowe poświęcone konkretnej osobie (Iława Pruska – gen. L’Estoq);
c) klasyczne pełnofigurowe rzeźbiarskie przedstawienia osoby (Las Teutoburski – Hermann, Valmy – gen.
Kellermann);
d) inne aranżacje, takie jak obelisk (Ossów – ks. Skorupka);
e) aranżacje specjalne, jak obelisk z sercem zwycięzcy (Valmy – gen. Kellermann), kolumna (Waterloo –
gen. Gordon).
3.4. Pomnik architektoniczny
Wielkie pod względem liczbowym straty, zwłaszcza w przypadku bitew, w których nie było jednoznacznego zwycięstwa jednej z walczących stron, wywołują potrzebę oddania czci nie pojedynczej osobie,
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ale odniesienia bardziej abstrakcyjnego do ofiarnego obrońcy zbiorowego czy zwycięskiej, acz uznojonej
ojczyzny (Lipsk, Stalingrad). Pomnik architektoniczny charakteryzują znaczne wymiary oraz łączenie cech
rzeźby z materią budynku lub podobnego artefaktu. Przybierają różne formy:
a) pylon (Waterloo – Piechota Hanowerska, Lipsk);
b) kopiec (Waterloo – Lew Waterloo);
c) wielkowymiarowe, zwłaszcza wysokie obiekty mieszczące się w kategorii między rzeźbą a architekturą
(Stalingrad).
3.5. ‘Zamek umarłych’
‘Zamek umarłych’ (niem. Totenburg, Ehrenmal, Totenmal, Kriegerdenkmal) to szczególna forma
pomnika architektonicznego. Taki sposób upamiętnienia poległych spopularyzował się w architekturze pól
bitewnych gdzie walczyła armia niemiecka, po sukcesie pomnika bitwy olsztyńskiej. Po dojściu Hitlera
do władzy zaczęła dominować tendencja do scentralizowanego pochówku w warownej budowli, gdzie nie
liczył się już pojedynczy żołnierz, ale wytworzona atmosfera jedności narodowej. Pochowanym w tych
‘twierdzach’ umarłym nie przysługiwał już indywidualny krzyż na własnym grobie. Byli oni skoszarowani
jak na służbie, a nazwiska były zgromadzone w kolumnach napisów na ścianach, w skrajnym przypadku
istniały tylko w księdze honorowej przynależnej do obiektu. Ten typ pomnika–mauzoleum, został przez
architekta Wilhelma Kreisa w 1936 r. nazwany ‘zamkiem umarłych’ (Totenburg) [1, 3].
Powstało wiele realizacji, które opierają się na tych założeniach ideowych i formalnych. Agresywna
polityka militarna zaborcza Niemiec, która doprowadziła do obu wojen światowych, odbiła się na architekturze związanej z bitwami w ten sposób, że wszelkie cmentarze i pomniki architektoniczne niemieckie znalazły się na ziemi obcej, w innych krajach (Rosji, Polsce, Belgii, Francji, Macedonii, Włoszech, Rumunii,
a po II wojnie światowej także w Egipcie i Libii). Na obcej ziemi starano się stworzyć kawałek ziemi ojczystej, co doprowadziło do koncentracji, zamknięcia, zapewniającego poczucie bycia razem, z kolegami,
braterstwa broni we wrogim otoczeniu. Trzeba zauważyć, że większość z tych ‘zamków umarłych’ nie była
wznoszona dla upamiętnienia pola bitwy, ponieważ obejmują one raczej zbiorowe pochówki poległych
w szerokim rejonie walk (Libia, Egipt). W tym sensie nie są to typowe upamiętnienia dla pola bitwy.
Zasadnicze cechy tego typu obiektów to: scentralizowany układ, położenie dobrze widoczne w krajobrazie (chętnie na szczycie wzgórza dominującego nad okolicą), elementy wieżowe, zamknięcie wysokimi ścianami odcinającymi dziedziniec wewnętrzny od otoczenia, materiały gwarantujące wieczną trwałość
– najchętniej grubo ciosany kamień, brąz22.
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Po 1933 r. powstało wiele projektów w charakterze Totenburgów, m.in.: Bitola (Macedonia), arch. krajobr.
R. Tischler, 1929–1937; Nazaret, arch. krajobr. R. Tischler, 1934–1935; Góra Św. Anny i Wałbrzych – oba proj.
R. Tischler, 1936–1938; Quero (Włochy), Wilhelm Kreis, 1939. W sumie w duchu koncepcji Tischlera powstało
do jego śmierci w 1952 r. ok. 400 założeń cmentarnych [3]. Niezrealizowane projekty Wilhelma Kreisa nad Wisłą
k. Warszawy, nad Donem, w Petrisorou (Rumunia), w Pinzano (Włochy), które planował w latach 1941–1943,
w znacznym stopniu były pod wpływem idei ‘zamku umarłych’, wzniesionych wcześniej przez Narodowy Związek
Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge – VDK). Kreis preferował scentralizowane monumenty i groby masowe, które miały nie pozostawiać wątpliwości, że umarli bardziej niż
jednostkami byli przede wszystkim członkami Narodu. Po II wojnie światowej zebrano 98% ciał poległych żołnierzy niemieckich z pustyni libijskiej w liczbie ponad 6 tysięcy i pochowano w mauzoleum w Tobruku (1951–1955).
Obiekt z lokalnego kamienia założony jest na kwadracie o boku 40 m, w którego narożach umieszczono połączone
murami walce wież o wysokości 14 m. W El Alamein (Egipt) zostało odsłonięte w 1959 r. podobne centralne ośmioboczne założenie cmentarne dla ponad 4 tysięcy niemieckich żołnierzy. Ma ono średnicę 42 m i wieże o wys. 12 m
połączone nieco od nich wyższymi ścianami. Oba obiekty projektował Robert Tischler.
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3.6. Obiekty kultu religijnego
Istotą tego typu upamiętnienia jest przede wszystkim wdzięczność Bogu za zwycięstwo. Cześć poległym oddawana jest tylko pośrednio. Zwycięzca pragnie odkupić śmierć poległych i poniesione ofiary, co
może uczynić wyłącznie w wymiarze symbolicznym. Budowla (niejednokrotnie pokaźna) jest traktowana
jako votum. W kategoriach przestrzennych są to:
a) kościół katolicki (Battle, Grunwald);
b) cerkiew (Połtawa);
c) kaplica (Sękowa, Małastów, także Valmy);
d) założenie klasztorne (Battle).
3.7. Pole bitwy jako zalążek krajobrazu narodowego
Znaczenie przypisywane (zwycięskiej) bitwie i jej pozytywnie odczuwane przez daną społeczność
narodową rezultaty, przyczyniają się w niektórych przypadkach do traktowania tej bitwy jako wydarzenia
mającego rangę założycielskiego dla narodu. Szczególnie dotyczy to bitew z okresu XVIII i XIX w., kiedy
tworzyły się w Europie i na świecie nowoczesne państwa narodowe. W tym względzie pole bitwy jest traktowane jako miejsce, gdzie tożsamość narodowa uległa konsolidacji, a przestrzeń, w której historyczny bój
był rozgrywany, zostaje podniesiona do rangi krajobrazu narodowego.
Teren, jakim jest pole bitwy, otrzymuje status historycznego parku narodowego (Saratoga, Valmy)
lub rezerwatu (Detmold). W tym świetle, również park tematyczny związany z historią bitwy może podtrzymywać echo wcześniejszych starań o tożsamość narodową (Bramsche-Kalkriese, Stalingrad). Tożsamość
narodowa oparta na dumie z dawnego zwycięstwa może też być kultywowana, w mniej szowinistycznym
natężeniu również i dzisiaj, w postaci rekonstrukcji historycznych na polu bitwy (Grunwald).
Przy tej okazji trzeba zauważyć, że niemieckie cmentarze wojenne po I wojnie światowej projektowane przez R. Tischlera, który był architektem krajobrazu, miały tworzyć poprzez wprowadzone elementy
przyrodnicze enklawy krajobrazu narodowego. Buki i dęby, drzewa uznane za germańskie, były sadzone
między grobami, które leżały na wielkiej łące.
3.8. Instalacja artystyczno-architektoniczna
Dawne bitwy dzisiaj nie budzą już współczucia dla (rodzin) poległych ani żalu nad przelaną krwią.
Również istota konfliktu, który doprowadził do starcia, nie jest odczuwana jako znacząca. Jest to możliwe
dzięki dystansowi czasowemu, jaki mamy do samego wydarzenia. Zasadniczo nie można nawet zidentyfikować pochówków poległych żołnierzy. Interesuje nas natomiast nieprzerwanie przebieg bitwy. Współcześnie, w dobie wszechobecnych multimediów, poszukuje się atrakcyjnych form upamiętnienia bitew.
W kategoriach obiektów przestrzennych są to:
a) makieta przedstawiająca przebieg bitwy w skali pozwalającej na ogląd przez większą grupę osób, gdzie
pokazana jest topografia pola bitwy i ordre de bataille (Grunwald);
b) ‘laboratorium psychologii architektury’23 – realizacja „w skali 1:1”, wychodząca od idei partycypacji,
wielozmysłowej percepcji, wczuwania się, refleksji egzystencjalnej, gry, przyjmowania ról, rekonstrukcji historycznych. Teren samego pola bitwy jest wyposażany w znaczniki orientacyjne (opisowe, ale nie

23

Termin wprowadzony przez autora w artykule: „Architecture of Terror”, [w:] Memory of the Shoah – Contemporary
Representations, Kultura Współczesna, nr 4 (38)/2003, s. 63-83; także w: KONTEKSTY nr 3–4 (262-263) rok LVII
2003, s. 321-330; oraz: http://www.zwoje-scrolls.com/zwoje40/text24.htm
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tylko) nawiązujące do sytuacji w czasie samej bitwy, co pozwala na użytkowanie pola bitwy jako parku
tematycznego (Bramsche-Kalkriese);
c) „duże dzieło sztuki”[2], instalacje artystyczne, związane ze śladami rzeczywistych wydarzeń (Verdun –
Transzeja bagnetów).
4. Architektura na polu bitwy i polityka
Jak wykazano w artykule, miejsce bitwy w historii niejednokrotnie ulega tendencyjnym przesunięciom wynikającym z bieżącej polityki, zmian granic międzypaństwowych czy narodowych. Przesunięcia te
dotyczą zarówno nazewnictwa bitwy, jak też fizycznych struktur (architektonicznych).
Przegląd realizacji architektonicznych na wybranych polach bitew potwierdza początkowe intuicje.
Ten rodzaj architektury pozostaje silnie pod wpływem polityki, niezależnie od daty bitwy i okresu, jaki
dzieli nas dzisiaj od tamtego wydarzenia. Długość tego okresu nie ma też znaczenia, jeśli chodzi o liczbę
zmian w podejściu do wydarzenia militarnego, jego interpretacji i reinterpretacji.
Najlepszym tego przykładem jest Pomnik Tannenberski, który istniał zaledwie 17 lat. Pierwotnie był
poświęcony pamięci poległych w bitwie olsztyńskiej (1914). Wkrótce po wzniesieniu został ze względów
politycznych przemianowany dla zatarcia w powszechnej pamięci znacznie wcześniejszej bitwy przegranej
przez średniowiecznych politycznych przodków inicjatora tej zmiany – z bitwy pod Olsztynem uczyniono
bitwę pod Tannenbergiem, miejscem niezwiązanym z bitwą. Następnie został przekształcony w mauzoleum
zwycięskiego w tej bitwie wodza, po czym w zmienionej sytuacji politycznej i narodowościowej zburzony
(rozebrany), a na koniec wykorzystany jako budulec pomnika ku czci armii, której poprzedniczka została
w bitwie pokonana, dając asumpt do wzniesienia pomnika. Budzi to refleksję natury etycznej – czy jest
dopuszczalne niszczenie pochówków ludzi, nawet jeśli pochowane osoby były naszymi wrogami? Pytanie
dotyczy, jak wiadomo, również cywilnych grobów niemieckich na terenie Polski.
To działo się w XX wieku. Wykazano też, że wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat mogą
mniej lub bardziej oficjalnie wywoływać potrzebę monumentalnego zaznaczenia, ze względu na to, na
czyjej ziemi się toczyły. Co więcej mogą te wydarzenia dawać pretekst o istotnym znaczeniu dla dnia dzisiejszego. Idea wzniesienia pomnika Hermanna (Arminiusa), zrealizowana dzięki uporowi autora-artysty,
dała we właściwym czasie wybuch poczucia ogólnoniemieckiej tożsamości narodowej. Siła oddziaływania
pomnika nie osłabła do dzisiaj, mimo jego błędnej pod względem historycznym lokalizacji. Wzniesiono
nowy obiekt we właściwym, jak się dzisiaj zdaje miejscu, z zaangażowaniem znacznych środków finansowych, działa w podświadomości na tej samej linii gruntowania pangermańskiej tożsamości.
5. Pomnik na polu bitwy jako dzieło sztuki
Upamiętnianie poległych poza obowiązkiem humanistycznym, religijnym i obywatelskim, także
koleżeńskim, jest również polem działań artystycznych. Zleceniodawcą artysty może być osoba prywatna
(koledzy, rodzina) lub instytucja (wojsko, państwo – budżet, także naród – składki).
Sztuka na polu bitwy ma znacząco inny charakter niż sztuka stricte cmentarna, sepulkralna. Odnosi
się bardziej do wydarzenia, mniej do poległych, stara się wyrazić wielkość i znaczenie tego wydarzenia.
Jest sztuką z założenia monumentalną. Stąd jej architektoniczny charakter. Sztuka ta pozostaje pod wpływem tendencji w aktualnej sztuce. W historii można wyśledzić zmiany, jakie następowały w podejściu do
memorializacji na polu bitwy. Poczynając od średniowiecznego poświęcania skutków bitwy i jej ofiar Bogu
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w ramach kultu religijnego (fundacje kościelne i klasztorne), przez nowożytny zapis pamięci o poległych
bohaterach, jak też o zwycięzcach (realizowany w realistycznych przedstawieniach rzeźbiarskich, z użyciem oryginalnych elementów i charakterystycznych motywów biorących udział w bitwie – armaty, ale także serce głównego bohatera czy jego but), do współczesnych nam przedstawień abstrakcyjnych, zgodnych
z tendencją do sztuki dialogicznej, multimedialnej, zarazem ujęć mających na celu wywołanie u odwiedzających emocji (parki tematyczne, instalacje artystyczne w dużej skali), jak również głębszą refleksję.
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Ill. 1. Cannae (Apulia, Italy). Column raised
on the ancient town hill over the battlefield
in 1939. Source: http://www.historvius.com/
images/original/2391-Cannae-BattlefieldItaly.jpg
Il. 1. Kanny (Apulia, Włochy). Kolumna
wzniesiona na wzgórzu ponad polem bitwy
(1939). Wg http://www.historvius.com/
images/original/2391-Cannae-BattlefieldItaly.jpg
a)

b)

Ill. 2. (a) Detmold. Arminius’ monument (Hermannsdenkmal), Ernst von Badel (1875); http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/8/88/Arminius1.jpg; (b) New Ulm (Minnesota). Hermann’s monument (1897). Source: http://www.
ci.new-ulm.mn.us/vertical/Sites/%7B1E9156B6-EE87-4ADE-9BB6-37AF3590FA0E%7D/uploads/%7B378B0C1A1B50-4CB8-B2BF-F309C3E90D02%7D.JPG
Il. 2. (a) Detmold. Pomnik Arminiusa (Hermanna), Ernst von Badel (1875). Wg: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/88/Arminius1.jpg; (b) New Ulm (Minnesota). Pomnik Hermanna (1897). Wg http://www.ci.new-ulm.
mn.us/vertical/Sites/%7B1E9156B6-EE87-4ADE-9BB6-37AF3590FA0E%7D/uploads/%7B378B0C1A-1B504CB8-B2BF-F309C3E90D02%7D.JPG
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Ill. 3. Bramsche-Kalkriese. Varus Battle Museum, Gigon/
Guyer (2000). Parking lot, museum, & view tower. Photo:
J.-K. Lenartowicz, 2012

Ill. 4. Bramsche-Kalkriese. Varus Battle Museum, Gigon/
Guyer (2000). Vie tower detail. Photo: J.-K. Lenartowicz,
2012

Il. 3. Bramsche-Kalkriese. Muzeum Bitwy Varusa, Gigon/
Guyer (2000). Parking, muzeum i wieża widokowa. Fot.
J.-K. Lenartowicz, 2012

Il. 4. Bramsche-Kalkriese. Muzeum Bitwy Varusa, arch.
Gigon/Guyer (2000). Detal wieży wiodowej. Fot. J.-K.
Lenartowicz, 2012

Ill. 5. Bramsche-Kalkriese. Varus Battle Museum. (2000). German wall reconstruction.
Photo: J.-K. Lenartowicz, 2012
Il. 5. Bramsche-Kalkriese. Muzeum Bitwy Varusa, arch. Gigon/Guyer (2000). Linia wału germańskiego.
Fot. J.-K. Lenartowicz, 2012
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b)

a)

Ill. 6. Bramsche-Kalkriese. Varus Battle Museum (2000). The Sight pavillion: (a) view from the inside; (b) exterior.
Photos: J.-K. Lenartowicz, 2012
Il. 6. Bramsche-Kalkriese. Muzeum Bitwy Varusa (2000). Pawilon Wzroku: (a) widok z wnętrza; (b) widok zewnętrzny.
Fot. J.-K. Lenartowicz, 2012
a)

b)

Ill. 7. Bramsche-Kalkriese. Muzeum Bitwy Varusa (2000): (a) pathway of Roman legions and Sight
pavilion; (b) steel plate with Tacitus’ text. Photos: J.-K. Lenartowicz, 2012.
Il. 7. Bramsche-Kalkriese. Varus Battle Museum (2000): (a) droga legionów i pawilon Widzenia;
(b) płyta z tekstem Tacyta. Fot. J.-K. Lenartowicz, 2012
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a)

b)

Ill. 8. Bramsche-Kalkriese. Varus Battle Museum (2000). (a) + (b) Line of the German wall. Photos: J.-K. Lenartowicz,
2012
Il. 8. Bramsche-Kalkriese. Muzeum Bitwy Varusa (2000). (a) + (b) Linia wału germańskiego. Fot. J.-K. Lenartowicz,
2012

a)

b)

Ill. 9. Bramsche-Kalkriese. Varus Battle Museum (2000): (a) Hearing pavillion; (b) Questions pavillion. Photos:
J.-K. Lenartowicz, 2012
Il. 9. Bramsche-Kalkriese. Muzeum Bitwy Varusa (2000): (a) pawilon Słyszenia; (b) pawilon Pytań. Fot.
J.-K. Lenartowicz, 2012
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a)

b)

Ill. 10. Battle (East Sussex). (a) stone marking the spot where King Harold fell (place of high altar). Source: http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Harold_stone.JPG; (b) church. Source: ruins http://cdn2.vtourist.
com/4/5908821-Battle_Abbey_ruins_Battle.jpg?version=2
Il. 10. Battle (East Sussex): (a) kamień znaczący miejsce śmierci Harolda i głównego ołtarza kościoła. Źródło: ruins.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Harold_stone.JPG; (b) ruiny kościoła (1070-). Źródło: http://
cdn2.vtourist.com/4/5908821-Battle_Abbey_ruins_Battle.jpg?version=2

Ill. 11. Grunwald, ruins of thepost-battle built Gothic
chapel (1411). Photo by Albertus teolog (2010)

Ill. 12. Grunwald, Jagiełło’s Stone. Photo by Krzysztof
Gibowski (2007)

Il. 11. Grunwald. Ruiny gotyckiej kaplicy pobitewnej
(1411). Fot. Albertus teolog (2010)

Il. 12. Grunwald, Kamień Jagiełły. Fot. Krzysztof
Gibowski (2007)
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a)

b)

Ill. 13. Grunwald. Battle Monument, J. Bandura & W. Cęckiewicz (1960): (a) obelisque. Source: http://www.sztuka.
net/palio/html.media?_Instance=www.sztuka.net.pl&_Option=Palio&_ID=31457&_CheckSum=-257450068; (b) 3D
map. Source: http://www.holidaycheck.pl/data/urlaubsbilder/mittel/155/1162203217.jpg
Il. 13. Grunwald. Pomnik bitwy, J. Bandura & W. Cęckiewicz (1960): (a) obelisk. Wg: http://www.sztuka.net/palio/html.
media?_Instance=www.sztuka.net.pl&_Option=Palio&_ID=31457&_CheckSum=-257450068; (b) mapa plastyczna.
Wg: http://www.holidaycheck.pl/data/urlaubsbilder/mittel/155/1162203217.jpg

Ill. 14. Lutzingen. Commerative stone: “War of Spanish Succession.
Battle of 1704. Viewing point of the French equipage”. Source:
http://maricopa1.files.wordpress.com/2013/05/spanischer_
erbfolgekrieg_1704_lutzingen_germany.jpg?w=470
Il. 14. Lutzingen. Kamień informacyjny: „Wojna o sukcesję
hiszpańską. Bitwa 13 sierpnia 1704. Punkt widokowy na taboru
Francyzów”. Wg: http://maricopa1.files.wordpress.com/2013/05/
spanischer_erbfolgekrieg_1704_lutzingen_germany.jpg?w=470
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a)

b)

Ill. 15. Poltava. Saint Sampson the Hospitable orthodox church at the battlefield: (a) original by architect Sharlemanyi
(1856). Source: http://www.battle.poltava.ua/images/sampsoniy2.jpg; (b) extended by Nikonov (1895). Source: http://
www.battle.poltava.ua/images/sampsoniy3.jpg
Il. 15. Połtawa. Cerkiew pod wezw. Św. Aampsona Gościnnego na polu bitwy: (a) pierwotna, arch. J.J. Charlemagne
(1856). Wg: http://www.battle.poltava.ua/images/sampsoniy2.jpg; (b) rozbudowana przez Nikonowa (1895) i S.
Nosowa (1909). Wg: http://www.battle.poltava.ua/images/sampsoniy3.jpg

Ill. 16. Poltava. Common grave of the soldiers who fell in the battle of 1709. Postcard from 1909
Il. 16. Połtawa. Mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich poległych w bitwie 1709 r. Pocztówka z 1909 r.
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a)
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Ill. 17. Poltava. Battle field: (a) Triumphal Column (1709). Source: http://www.battle.poltava.ua/images/glory_
monument3.jp; (b) characteristic sockle. Source: http://www.battle.poltava.ua/english/gallery_glory_monument.htm
Il. 17. Połtawa (a) kolumna zwicięstwa (1709). Wg: http://www.battle.poltava.ua/images/glory_monument3.jpg; (b)
charakterystyczny cokół. Wg: http://www.battle.poltava.ua/english/gallery_glory_monument.htm

Ill. 18. Saratoga. Battlefield – National Historical Park, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/
Saratoga_Battlefied.jpg
Il. 18. Saratoga. Pole bitwy – Narodowy Park Historyczny. Wg: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/
Saratoga_Battlefied.jpg

141
a)

b)

Ill. 19. Saratoga. Battlefield:
(a)
memorial
obeliquek
(1877–1892). Source: http://
en.wikipedia.org/wiki/
File:Saratogatower.jpg; (b) the
Boot Monument (1877). Source:
http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Arnold-boot.jpg
Il. 19. Saratoga. Pole bitwy:
(a)
pamiątkowy
obelisk
bitwy
(1877–1892).
Wg:
http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Saratogatower.jpg;
(b)
pomnik buta (gen. B. Arnolda)
(1877). Wg: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Arnold-boot.jpg
a)

b)

Ill. 20. Valmy. Battlefield: (a) windmill where the French artillery was concentrated in 1792 (reconstruction of 2005).
Source: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Moulin_de_Valmy_.jpg; (b) obelisque with the heart of
General F.-Ch. Kellerman (1821), and his monument, T. Barrau & L. Gillet (1892). Source: http://napoleon-monuments.
eu/Napoleon1er/images/51Valmy10.jpg
Il. 20. Valmy. Pole bitwy: (a) wiatrak wokół którego ustawiona była artyleria francuska w 1792 (reconstrukcja
2005). Wg: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Moulin_de_Valmy_.jpg; (b) obelisk z sercem gen.
F.-Ch. Kellerman (1821) i jego pomnik, T. Barrau i L. Gillet (1892). Wg: http://napoleon-monuments.eu/Napoleon1er/
images/51Valmy10.jpg
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Ill. 21. Valmy. Centre of Historical Interpretation on the battlefield, arch. P.-L. Faloci, 2013. Source: http://servirlepublic.
fr/epl-s-la-une/1494/la-bataille-de-vamy-en--couleurs
Il. 21. Valmy. Centrum Interpretacji Historycznej na polu bitwy, arch. P.-L. Faloci, 2013. Wg: http://servirlepublic.fr/
epl-s-la-une/1494/la-bataille-de-vamy-en--couleurs

Ill. 22. Slavkov (Czech Republic). Battle of Austerlitz Memorial (1805), built 1909–1912. View from South-West.
Source: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Mohyla_miru_2.jpg
Il. 22. Sławków (Czechy). Pomnik na polu bitwy pod Austerlitz (1805), wzniesiony 1909–1912. Widok od południowego
zachodu. Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Mohyla_miru_2.jpg
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Ill. 23. Bagrationowsk (Prussian Eylau). General A.W. L’Estoq Memorial (19th c.).
Source: http://bartosz4.fm.interia.pl/prusy/Pr_Eylau.jpg
Il. 23. Bagrationowsk (Pruska Iława). Pomnik gen. A.W. L’Estoq Memorial (XIX
w.). Wg: http://bartosz4.fm.interia.pl/prusy/Pr_Eylau.jpg

a)

b)

Ill. 24. Leipzig. Battle of the Nations Monument (1913): (a) foundations (after 1900). Source: http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/c/c5/Fundamente_Voelkerschlachtdenkmal_Leipzig_1902.jpg; (b) general view today.
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Völkerschlachtdenkmal_20131030_151606.jpg
Il. 24. Leipsk. Pomnik Bitwy Narodów (1913): (a) fundamenty (po 1900). Wg: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/c/c5/Fundamente_Voelkerschlachtdenkmal_Leipzig_1902.jpg; (b) widok ogólny. Wg: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Völkerschlachtdenkmal_20131030_151606.jpg
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Ill. 25. Waterloo. Battle of Waterloo: Monument of King’s German Legion, Butte du Lion and General Gordon’s
memorial column. Photo between 1890–1905. Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgium-WaterlooThe-Thombs-1900.jpg
Il. 25. Waterloo. Pomnik na polu bitwy pod Waterloo: Pylon Piechoty Honorowej, Butte du Lion oraz kolumna generała
Gordona. Fot. z okresu 1890–1905. Wg: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgium-Waterloo-The-Thombs1900.jpg
a)

b)

Ill. 26. Waterloo. The battlefield: (a) + (b) Lion’s Mound, Jean-Louis Van Geel (1826). Source: http://www.quizz.biz/
uploads/quizz/306279/5_9e9ty.jpg
Il. 26. Waterloo. Pole bitwy: (a) + (b) kopiec (Butte du Lion), Jean-Louis Van Geel (1826). Wg: http://www.quizz.biz/
uploads/quizz/306279/5_9e9ty.jpg
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a)

b)

Ill. 27. Sudwa (Sauden), n. Olsztynek. Tannenberg Memorial, Walter and Johannes Krüger (1925–1927): (a) aerial
view. Source: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/18792061.jpg; (b) general view. Source: http://
www.ordensland.de/Bruchstucke/a_tannenberg_478.jpg
Il. 27. Sudwa k. Olsztynka. Pomnik Tannenberski (Tannenbergdenkmal), Walter i Johannes Krüger (1925–1927): (a)
widok zlotu ptaka. Wg: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/18792061.jpg; (b) widok ogólny. Wg:
http://www.ordensland.de/Bruchstucke/a_tannenberg_478.jpg

Ill. 28. Sudwa (Sauden). Tannenberg Memorial: 5. (Hindenburg) Tower with entrance to the crypt, after remodelling,
Walter and Johannes Krüger (1934). Source: http://www.marienburg.pl/files/fotos2_00102_192.jpg
Il. 28. Sudwa k. Olsztynka. Pomnik Tannenberski: 5. Wieża (Hindenburga) z wejściem do krypty, po przebudowie,
Walter i Johannes Krüger (1934). Wg: http://www.marienburg.pl/files/fotos2_00102_192.jpg
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a)

b)

Ill. 29. Sękowa. Battle of Gorlice. War cemetery No. 80 Sękowa, Hans Mayr (1915), (a) photo M. Łopata, http://www.
cmentarze.gorlice.net.pl; (b) photo J.-K. Lenartowicz, 2010
Il. 29. Sękowa. Cmentarz wojenny nr 80 Sękowa, Hans Mayr (1915), (a) fot. M. Łopata, http://www.cmentarze.gorlice.
net.pl; (b) fot. J.-K. Lenartowicz, 2010

a)

b)

Ill. 30. Sękowa. Battle of Gorlice. War cemetery No. 80 Sękowa (1915), (a) corner of the fencing wall; (b) detail of
pergola. Photos: J.-K. Lenartowicz, 2010.
Il. 30. Sękowa. Cmentarz wojenny nr 80 Sękowa (1915): (a) narożnik ogrodzenia; (b) detal pergoll. Fot.
J.-K. Lenartowicz, 2010
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Ill. 31. Douamont. Verdun Battle Memorial, Ossuaire de Douamont (1920–1932). Photo Michal Rytíř. In: http://www.
tourismeverdun.fr/ossuaire-de-douaumont.php. Access 21-11-2013
Il. 31. Douamont. Bitwa pod Verdun, Ossuairum Douamont (1920–1932). Fot. Michal Rytíř. In: http://www.
tourismeverdun.fr/ossuaire-de-douaumont.php. Access 21-11-2013
a)

b)

Ill. 32. Douamont: (a) + (b) Tranchée des bayonettes (1919–1920). Drawing by J.-K. Lenartowicz (1988)
Il. 32. Douamont: (a) + (b) Transzeja bagnetów (Tranchée des bayonettes) (1919–1920). Rys. J.-K. Lenartowicz
(1988)

148
a)

b)

Ill. 33. Ossów. Monuments of the Warsaw battle 1920: (a) obelisque of Polish soldiers (1934) (From: Wikipedia);
(b) cross of Red Army soldiers, Marek Moderau (2010) – before damage. Photo: PAP
Il. 33. Ossów. Pomnik bitwy warszawskiej 1920: (a) poległych żołnierzy polskich (1934) (Wg: Wikipedia);
(b) poległych żołnierzy Armii Czerwonej, Marek Moderau (2010) – przed uszkodzeniem. Fot.: PAP

Ill. 34. Warszawa. Warsaw Battle Memorial (1920), project. Source: http://pomnikbitwywarszawskiej.pl
Il. 34. Warszawa. Pomnik Bitwy Warszawskiej (1920), projekt. Wg: http://pomnikbitwywarszawskiej.pl
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a)

b)

Ill. 35. Volgograd. Stalingrad Battle Memorial (1943), Evgeniy Vuchetich (1959–1967): (a) aerial view, администрация
Волгогградской области; (b) view along the main compositional axis, www.volganet.rulic.: CC-BY-SA 3.0 Unported
& GNU Free Documentation License 1.3
Ill. 35. Wołgograd. Pomnik Bitwy pod Stalingradem (1943), Jewgienij Wuczeticz (1959–1967): (a) widok z góry.
Wg: администрация Волгогградской области; (b) widok wzdłuż osi kompozycyjnej. Wg: www.volganet.rulic.:
CC-BY-SA 3.0 Unported & GNU Free Documentation License 1.3
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Abstract
Berlin is one of the most dynamically redeveloping European metropolis of the last decades. But how is the
process of change proceeding in the urban structure in the capital of the biggest (in terms of population)1
European country? The author is concerned with the methods of reshaping the urban tissue, especially of
the service segment, in the central area and in the distant residential districts of the eastern Berlin. The idea
of the article concerns also the effects that were brought by the programmes and projects connected with the
functional and spatial unification of the two, previously disconnected, parts of Berlin. Attention was paid to
places, where the city life concentrates in its various forms.
Keywords: programmes of redevelopment, projects, connection, urban structure, regeneration, identity
Streszczenie
Berlin stanowi jedną z najbardziej dynamicznie przekształcających się metropolii europejskich ostatnich
dziesięcioleci. Jak przebiega proces przemian struktury miejskiej stolicy największego, pod względem
liczby ludności1 państwa na kontynencie europejskim? Autorkę interesują metody przebudowy tkanki
urbanistycznej, szczególnie o funkcji usługowej, w obszarze śródmieścia oraz w oddalonych od centrum
dzielnicach mieszkaniowych Berlina wschodniego. Zamysł artykułu dotyczy także efektów, jakie przyniosły programy i projekty związane z problemami funkcjonalnego i przestrzennego połączenia dwu rozdzielonych wcześniej części Berlina. Zwrócono uwagę na miejsca, gdzie koncentruje się życie miasta w jego
różnych formach.
Słowa kluczowe: programy przebudowy, projekty, połączenie, struktura miejska, odtwarzanie, tożsamość
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1. Introduction – plans and programme of redevelopment
The fall of the Berlin Wall opens a new period in the spatial development of the capital of united
Germany. As part of the great planning programme2, developed from the beginning of the 1990s, a multilayered redevelopment of the city has been carried out. The divided spatial layout of the city is again being
joined into one urban structure.
The basic problems that needed addressing, that were defined in the need to unite the divided
city, were:
– demolition of the urban layout through cutting the continuity of the urban tissue and lack of transport
infrastructure between the east and the west areas of the city,
– lack of a definite city centre,
– lack of infrastructure that would answer the needs of the city and establish the role of Berlin as the
capital and a European metropolis3.
The great planning programme defined a wide scope of restoration works, that would serve the
subsequent integration , reconstruction and returning the city its degraded areas.
One of the main areas of works was the shaping of areas that host the seat of parliament and
government, intended for the federal and local authorities. The planning programme which defined the
rule of development under the name “Development of Berlin as a capital – parliamentary and government
district”4 outlined five main aims:
– suitable integration of the seats of parliament and government and relating institutions with the area
of central Berlin, and supporting the construction of buildings of cultural, academic and commercial
purpose,
– inclusion of federal buildings into the partly recreated layouts of historically shaped and functionally
diverse urban tissue, in order to avoid the effect of mono-functional, isolated districts,
– concentration of capital functions around Spreeborg, the northern bank of the River Spree and
Spreeinsel,
– expansion and broadening of infrastructural systems in terms of technical and transporting facilities
that support the capital city, improvement of the environmental structure, and security, restoration and
connection of the central urban green areas,
– development and stabilisation of housing resources.
Planning interventions, undertaken as part of the city renovation programme are characterized by:
– adaptation of preserved, historic buildings for the their present function and including them in new
urban complexes (The Reichstag building, currently the Bundestag – a return to a function in new
conditions),
– demolition of secondary buildings, constructed in the East Germany times, that deform the historical
urban complexes, and planned rebuilding of notable buildings (such as the demolished Berlin
Castle),

2

3
4

Berlin Development Programme, created since the beginning of the 1990s, outlined the scope of works, pointing
to the areas and places where the planning intervention should take place, Compare: http://www.stadtenwicklung.
berlin.de/planen/hauptstadt/enwicklungsmassnahme/en/enwicklung.shtml; http://www. stadtenwicklung.berlin.de/
cgi-bin/drucken3.cgi?/planen/..., Berlin – Development Programme 1993–2003, Development of the parliament and
government district, Twenty years of development programme.
http://www. stadtenwicklung.berlin.de/cgi, op. cit.
The programme was formally accepted and passed by the Senate of the City of Berlin on 17th Jun 1993.
http://www. stadtenwicklung.berlin.de/ op. cit.
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– recreation of demolished historical urban complexes with a direct reference to the places’ past and filling
them with new tissue, through creation of new spatial complexes on the old plan (Leipziger Platz),
– rebuilding the existing, and creating new functional and spatial layouts in historic locations of the prewar Berlin (Potsdamer Platz, Alexander Platz),
– reshaping and revitalization of damaged areas, released from the existing investment or underfunded.
The parliament and government quarter is composed of monumental buildings situated in the
vast area of the curve of the River Spree. The programme of district’s development consisted of locating
institutions and government buildings (in the form of two complexes) on both sides of the river in connection
with the existing and emerging development layouts. The whole layout should, in theory, play a key role in
the urban structure of the city centre.
The layout, which consists of new and adapted buildings, joins, via the stretches of streets, the
complexes concentrated around important public spaces of Berlin. The newly recreated district included in
the rebuilt layout of the city’s central area, is again becoming an important element of the polycentric-axial
structure of the city. In this way, the problem of broken up urban tissue was, to a great extent, overcome in
the very heart of the city.
The complexes of federal buildings encompass with their scope the areas of historical location
of government institutions, and create a layout full of panache on a monumental scale and monumental
in character. Light, roofed footbridges over the valley of the river, inaccessible to the public, join the
complexes of buildings into a functional whole. This type of solution lets the officers of the German
chancellery use a separate park located over the walkway along the river, which is surrounded by a tall
wall. The government quarter itself is not separated from the rest of the city. Along the Spree lead strolling
boulevards accessible to the public, and in the middle of it runs a wide passageway that leads towards the
new building of the Berlin central railway station on the opposite side of the Spree. The city beach located
nearby and a picturesque flower garden located in a topographic low and surrounded by a wall, supplement
the attractive programme of the district’s development with places of peace and quiet.
Monumental buildings of government administration determine the scale of the new district. The
domineering elements of the described development are the new seat of the German Chancellor and the
rebuilt, and partly modernized for the purpose of hosting the Bundestag, the Reichstag building5. The whole
layout is characteristic for its panache of vast spaces, which corresponds with its role and significance for
the German capital.

2. Rebuilding the city centre
Urban layout of the city centre, newly rebuilt and shaped to a large extent, is outlined by the
reconstructed historical urban axes, thanks to which it is deeply rooted in the city’s structure. It is worth
mentioning the refilling of the empty space that remained after the Berlin Wall fell, and particularly the
diligence in recreating the historical net of streets, spatial layouts, nets of connections and junction points
that used to be completely demolished, wiped from the surface of the earth in the strips of land divided by
territories that belonged to hostile systems. This does not disturb the process of highlighting the traces of
contemporary history that are connected with the route of the fallen wall.
The rules of rebuilding and reconstructing the spatial and functional structure of the central parts of
the city were set in the concept of the general layout of the city, designed by a team led by Hans Stimman.
In the formulated urban guidelines there was a reference to the experience of the International Architecture
5

Reconstruction of the Reichstag in the 1990s was conducted according to Norman Foster’s project.
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Exhibition (IBA, 1984–1987), including the then prepared concept of “critical reconstruction” by Josef
Kleihues, and the tradition of European city. This way, the foundations were set to draw up detailed rules
and projects of the destroyed parts of old centre, based on the reconstruction of the historical net of streets
and borders, with a reference to traditional dimensions and character of the space.
As a result of the conducted reconstruction, the regions of the biggest significance for Berlin’s
identity were given back to the city.
An example of a reconstruction that retains the spirit of the place is the reconstruction of the Leipziger
Platz, situated in the centre of the pre-war Berlin, where the octagonal, regular urban layout was rebuilt, and
where flat, monumental walls of the new buildings that line the square refer to its old character. The desired
effect of the artful reconstruction was achieved thanks to setting up detailed rules regarding the dimensions
of the buildings, divisions in elevations and the use of finishing materials. Directives were set on the basis
of a project that was a competition entry from a 1991 competition, won by the Hilmer and Sattler Studio.
The square constitutes a space that has the ambience of peaceful elegance, which is in accordance with its
function – to unite representative and quiet forms of use, agencies of companies, offices, hotels, and on
higher floors – apartments. The area connected historically with the Leipziger Platz and Potsdamer Platz
constituted a different problem in terms of planning and design.
Potsdamer Platz, the former square on the crossroads, in the times of division of Germany became
an empty area in the zone of the Berlin Wall, outside the city layout of the day. The surrounding area,
together with the place that was left by the square had to be completely reconstructed, given the scale
of damage and its idiosyncratic nature. The basis for the reconstruction of the new investment was also
a winning competition entry designed by the Hilmer – Sattler team.
The layout that emerged in the course of the next stage of the works, was called the Potsdamer
Platz (as was the old one) consisted of four complexes, of which each was designed by a different team of
architects. Among the designers of particular teams, famous names can be found: Arata Isozaki, Helmut
Jahn, Hans Kollohoff, Rafael Moneo, or Renzo Piano. Thanks to entrusting the concept and implementation
of the whole project to four investors and different designers, a diversity of means and forms of expression
was achieved, as well as an atmosphere of certain naturalness of the shape of the area of the old square.
This creates a certain similarity to urban layouts that grow in time, as it was in the process of forming the
described layout. Teams Daimler-Chrysler, Sony Center, Lenne-Dreieck and Mendelsson-Bartholdy Park,
that designed the whole layout in questions, though formally different, are to a certain extent similar when
it comes to functional character. There is a whole variety of functions that are characteristic for central
part of the city: shops, restaurants, cafes, commercial- and trade centre, cinemas, theatre, concert halls,
hotels, as well as offices and residential apartment. The urban space is varied in form, dimension and urban/
architectural detail. Important elements that highlight particular fragments of the whole layout are the
material solutions and choice of colours. Water- and green solutions in different shapes, varieties, scales and
levels were employed. The method of using this space, including the concentration of attractive services,
outdoor functions, such as the possibility to organize different events, performances, concerts, as well as
places for leisure, account for the fact that the Potsdamer Platz today is a lively place.
One cannot omit the question of access to the described layout. It is ensured by the main underground
lines – U-Bahn – and the fast city railway – S-Bahn – with a new underground station, situated in the
central part of the complex, in the area of the old Potsdamer Platz. In the place, where (as it used to be in
the past) the main roads cross, the surroundings of the Potsdamer Platz station are the place where traffic
concentrates, a starting point and a destination at the same time. The building of the station does not
dominate the space. The glass cuboid discreetly highlights its existence in the lively urban space, full of
passers-by. An important element of the streamlining of the public transport is the road tunnel – Tiergarten
Tunnel – the entrance to it is on the south-west side of the layout, and the exit on the north side of the Spree,
next to the central railway station.
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3. Memorial sites in the city structure
Exhibiting traces of contemporary history occupies an important place in the urban layout of central
Berlin. They include, among others, elements of the fallen Berlin Wall, left separately, in smaller or bigger
fragments, without interfering in the structure of the former division. This is similar as in the chosen places
of the central area and in the south-eastern areas of the city, where many spots still await the planned
reconstruction. Places connected with the history of Germany’s division are shown in the illustrations. They
are fragments of the wall, exhibited in the urban space, as e.g. in the new residential and office complex
in the Moabit district, on the north side of the Spree and in the area of Potsdamer Platz. In the enclosed
pictures a place is shown with one surviving building of the border guards in the run of the Berlin Wall.
The building survived thanks to efforts of the family of one of the victims, who was killed by a gunshot
that came from the building6. It neighbours with a new residential complex, constructed on the revitalized
industrial area on the eastern side of the Spandauer Canal. An extraordinary form of commemorating the
Berlin Wall is the green embankment, built in the Potsdamer Platz area. An extraordinary memorial site
is the recently completed Memorial to the Murdered Jews of Europe, that commemorates the tragedy of
the mass murder of Jews of German and European roots. Straight blocks of stone that stand in long rows
constitute a monumental layout with a symbolic meaning. The monument is located in the central part of the
heart of Berlin, in the Ebertstrasse street, between the Brandenburg Gate, the Potsdamer Platz complex and
the historical central garden area of Tiergarten. There is also an interesting monument with a water feature
in Invaliden Park that refers to the history of the first half of the 20th century.

4. Marzahn, services in the residential district of eastern Berlin
A separate area of the city authorities’ activities are the planning interventions in giant residential
complexes in eastern Berlin. Since 1990s, projects and programmes have been implemented, that aim
at bettering the standards of buildings and furnishing the estates’ spaces. They include projects that aim
at the expansion of the scope of offered services in the districts’ service centres, in order to increase the
attractiveness of the spaces that concern services. One of such places is the service centre in the Marzahn
district. The centre, which has existed there since the 1980s, connected with the S-Bahn station and the
local bus station, comprises a commercial and services centre with adjacent green areas. The expansion
of the complex, partly in the form of an arcade and partly as an open public space, allowed for a certain
variety in the use and space, and created possibilities for meetings and local contacts with a slightly more
urban character and increased attractiveness. The downside of new investments is the location of the
supermarket and a small shopping centre directly next to the station. The construction of this building and
the concentration of functions in its vicinity triggers the fact that the older, more distantly located parts of
the precinct fall into decline and become lifeless.

5. New park areas
An extraordinarily valuable initiative of the Berlin city authorities is earmarking the post-railway
areas, located in the area of central districts for the purpose of creating urban park areas. Such layouts are
6

This information is based on a story heard on the site.
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two complexes, implemented south of Potsdamer Platz and north of Yorkstrasse, known under the common
name of Park Auf Dem Gleisdreieck. The park is a strip with vast grasslands, on which there are randomly
placed playgrounds, recreation and relaxation areas. Side edges of the park are composed of avenues of
trees and picturesque structures of high and low greenery. Over the park run two lines of the U-Bahn.
Tall buildings of the Potsdamer Platz complex dominate the landscape from the park in the northern
direction. The park area lies close, within a short walking distance.
In the unfurnished open areas of East Berlin, an extraordinary park was open, “The Gardens of the
World”. The area was divided into fragments, arranged in different styles and conventions. Picturesque
greenery arrangements that appeal to the layouts of the past centuries and various cultural backgrounds
intertwine with places where you can „meet” fairytale characters. It is a marked-off area; the location itself
is a valuable element that increases the attractiveness of the eastern area of the city.

6. Conclusions
Recreated, rebuilt and built from scratch – layouts of Berlin connect the city organism that was
divided for decades into a coherent entity. In the spatial structure and the functional programme are visible
the positive effects of planning the development and shaping the modern city tissue in the form of wellcomposed complexes, harmoniously tied together with the surroundings.
The example of revitalization and reconstruction of Berlin confirms the significance and meaning
of clearly formulated vision and rules of shaping the city layout and their development and subsequent
implementation, based on an established plan of operations. It is not worth adding that a significant element
of success is securing the appropriate funds for the investments.

1. Wstęp – zamierzenia i programy przebudowy
Zburzenie Muru Berlińskiego otwiera nowy okres rozwoju przestrzennego stolicy zjednoczonych
Niemiec. W ramach wielkiego programu planistycznego1, opracowywanego od początku lat 90., prowadzona jest wielowątkowa przebudowa miasta. Podzielony układ przestrzenny Berlina zostaje na nowo zespolony w jedną strukturę miejską.
Podstawowe problemy do rozwiązania, które zdefiniowano dla potrzeb ponownego zespolenia podzielonego miasta, to:
– zniszczenie układu miejskiego poprzez przerwanie ciągłości tkanki urbanistycznej (il. 1) i brak połączeń infrastrukturalnych pomiędzy wschodnimi i zachodnimi rejonami miasta,
1

Program Rozwoju Berlina, opracowywany od początku lat 90. XX w. określił zakres działań, wskazując obszary
i miejsca planowanych interwencji planistycznych (Por.: http://www. stadtenwicklung.berlin.de/planen/hauptstadt/
enwicklungsmassnahme/en/enwicklung.shtml; http://www. stadtenwicklung.berlin.de/cgi-bin/drucken3.cgi?/planen),
Miasto stołeczne Berlin – Program Rozwoju 1993–2003, Rozwój Dzielnicy Parlamentarno-Rządowej, Dwadzieścia
lat Programu Rozwoju (przypisy odnoszące się do informacji, zamieszczonych na stronach Senackiego Departamentu
Rozwoju Urbanistycznego – tłumaczenie własne z j. angielskiego).
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– brak wykształconego centrum,
– brak bazy odpowiadającej potrzebom i roli Berlina jako stolicy państwa i metropolii europejskiej2.
Wielki program planistyczny określił szeroki zakres prac rewaloryzacyjnych, służących ponownej
integracji, odbudowie i przywróceniu miastu zdegradowanych przestrzeni.
Jednym z głównych obszarów działań stało się ukształtowanie terenów mieszczących siedziby parlamentu i rządu, przeznaczone dla władz federalnych i miejskich. Program planistyczny określający zasadę rozwoju pod nazwą: „Rozwój Berlina jako stolicy – dzielnica parlamentarna i rządowa”3 stawiał pięć
głównych celów:
– odpowiednią integrację siedzib parlamentu i rządu oraz instytucji z nimi związanych z obszarem centrum Berlina, połączoną ze wspieraniem budowy obiektów przeznaczonych dla funkcji kultury, a także
funkcji akademickich i komercyjnych,
– wpisanie budynków federalnych w częściowo odtwarzane układy historycznie ukształtowanej, zróżnicowanej funkcjonalnie tkanki miejskiej, w celu uniknięcia efektu monofunkcyjnych, wyizolowanych
dzielnic miejskich,
– koncentrację funkcji stołecznych wokół Spreeborgu, północnego brzegu Sprewy i Spreesinsel,
– rozbudowę i rozszerzenie systemów infrastruktury technicznej i transportowej, obsługującej miasto
stołeczne, poprawę struktury środowiskowej a także ochronę, restaurację i powiązanie zielonych przestrzeni śródmiejskich,
– rozwój i stabilizację zasobów mieszkaniowych.
Interwencje planistyczne, podjęte w ramach programu odnowy miasta mają charakter:
– adaptacji zachowanych, historycznych obiektów dla obecnych funkcji i ich włączania w nowe zespoły urbanistyczne (budynek Reichstagu, obecnie Bundestagu – powrót do funkcji w nowych warunkach),
– wyburzenia obiektów wtórnych, powstałych w okresie istnienia NRD, które zniekształcają historyczne układy urbanistyczne oraz planowanej odbudowy znaczących obiektów (jak zburzony Zamek
Berliński),
– odtwarzania zniszczonych, historycznych układów urbanistycznych z bezpośrednim nawiązaniem do
przeszłości miejsca oraz wypełnianie ich nową tkanką, poprzez tworzenie nowych zespołów przestrzennych na dawnym rzucie (Leipziger Platz),
– przebudowy istniejących i tworzenia nowych układów funkcjonalno-przestrzennych w historycznych
lokalizacjach przedwojennego Berlina (Posdamerplatz, Alexander Platz),
– a także przekształceń i rewitalizacji terenów zniszczonych, uwalnianych z istnejącego dotychczas zainwestowania lub niedoinwestowanych.
Dzielnica parlamentarno-rządowa komponowana jest z monumentalnych obiektów usytuowanych w rozległej przestrzeni zakola Sprewy. Program rozwoju dzielnicy polegał na usytuowaniu instytucji
i obiektów federalnych w formie dwu zespołów, w powiązaniu istniejącymi i powstającymi układami zagospodarowania po obu stronach rzeki. Całość układu ma w założeniu spełniać kluczową rolę w strukturze
urbanistycznej śródmieścia.
Założenie, na które składają się nowe i adaptowane obiekty, łączy się głównymi ciągami ulicznymi z zespołami, skupionymi wokół ważnych przestrzeni publicznych Berlina. Nowoodtworzona dzielnica
włączona w odbudowywany układ centralnego obszaru miasta staje się na powrót istotnym elementem
policentryczno-osiowej struktury śródmieścia. W ten sposób rozbicie tkanki miejskiej zostaje w znacznej
mierze przezwyciężone w samym centrum miasta.
2
3

http://www. stadtenwicklung.berlin.de/cgi
Program ten został formalnie przyjęty i uchwalony przez Senat miasta Berlina 17 czerwca 1993 roku
(http://www. stadtenwicklung.berlin.de).
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Kompleksy budynków federalnych obejmujące swoim zasięgiem tereny historycznej lokalizacji
zabudowy instytucji rządowych tworzą pełen rozmachu przestrzenny układ o monumentalnej skali o charakterze. Lekkie, przekryte kładki rozpięte nad doliną rzeki, niedostępne dla publiczności, łączą zespoły
obiektów w funkcjonalną całość. Tego rodzaju rozwiązanie pozwala pracownikom Urzędu Kanclerza Niemiec na korzystanie z otoczonego wysokim murem, odrębnego założenia parkowego, położonego ponad
ciągiem spacerowym wzdłuż rzeki. Sama dzielnica rządowa nie jest wydzielona w układzie miasta. Wzdłuż
Sprewy przebiegają ogólnodostępne bulwary spacerowe, a środkiem założenia biegnie szerokie przejście,
prowadzące w kierunku nowego budynku centralnego dworca Berlina, położonego na przeciwległym,
w porównaniu do głównego kompleksu budynków rządowych, brzegu Sprewy. Plaża miejska urządzona
w omawianym rejonie oraz malowniczy, położony w obniżeniu terenu i osłonięty murem, ogród kwiatowy
uzupełniają atrakcyjny program zagospodarowania dzielnicy, wzbogacając go o miejsca spokoju i wytchnienia.
Monumentalne obiekty administracji rządowej wyznaczają skalę nowej dzielnicy. Dominującą elementami omawianego układu są nowa siedziba kanclerza Niemiec oraz odbudowany po zniszczeniach
wojennych i częściowo przebudowany dla potrzeb siedziby Bundestagu budynek dawnego Reichstagu4.
Całe założenie cechuje rozmach szerokich przestrzeni, co koresponduje z jego rolą i znaczeniem dla stolicy
Niemiec.

2. Odbudowa śródmieścia
Układ urbanistyczny odbudowywanego i kształtowanego w znacznych fragmentach śródmieścia
na nowo wyznaczają odtwarzane historyczne osie miejskie, dzięki czemu zyskuje on silne umocowanie
w strukturze miasta (il. 2). Na uwagę zasługuje sposób, w jaki następuje zapełnianie pustej przestrzeni pozostałej po murze berlińskim, a przede wszystkim dbałość o przywrócenie historycznej siatki ulic, układów
przestrzennych, sieci powiązań i punktów węzłowych, całkowicie zniszczonych, startych z powierzchni ziemi w paśmie terenów rozdzielających terytoria należące do wrogich systemów. Nie przeszkadza to
w podkreślaniu śladów historii najnowszej, związanych z przebiegiem byłego muru.
Zasady odbudowy i odtwarzania struktury przestrzennej i funkcjonalnej centralnych obszarów
miasta zostały określone w koncepcji planu ogólnego śródmieścia Berlina, opracowanej pod kierunkiem
Hansa Stimmana. W sformułowanych wytycznych urbanistycznych nawiązano do doświadczeń Międzynarodowej Wystawy Budownictwa – IBA z lat 1984–1987, w tym do przygotowanej ówcześnie, koncepcji
„krytycznej rekonstrukcji”, Josefa Kleihuesa oraz tradycji miasta europejskiego. W ten sposób określone
zostały podstawy do opracowania szczegółowych zasad i projektów zniszczonych fragmentów dawnego
centrum, oparte na odtwarzaniu historycznej siatki ulic, podziałów wraz z nawiązaniem do tradycyjnych
gabarytów i charakteru przestrzeni.
W wyniku tak prowadzonej odbudowy rejony o największym znaczeniu dla tożsamości Berlina
zostały przywrócone miastu.
Jako przykład rekonstrukcji, która zachowuje ducha miejsca posłużyć może odbudowa Placu Lipskiego – Leipziger Platz, położonego w centrum przedwojennego Berlina, gdzie odtworzony został ośmioboczny regularny układ urbanistyczny, a proste monumentalne ściany nowej obudowy placu nawiązują do
jego dawnego charakteru. Pożądany efekt twórczej rekonstrukcji osiągnięto dzięki ustaleniu szczegółowych zasad, dotyczących gabarytów zabudowy, podziałów elewacji i zastosowania materiałów wykończeniowych. Wytyczne ustalono na podstawie projektu konkursowego z roku 1991, wygranego przez pracow4

Odbudowa Reichstagu w latach 90. została przeprowadzona wg projektu Normana Fostera.
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nię Hilmer i Sattler. Rozwiązanie placu tworzy przestrzeń o nastroju spokojnej elegancji, co jest zgodne
z jego funkcją, skupiającą reprezentacyjne i niehałaśliwe formy użytkowania, przedstawicielstwa firm,
biura, hotele, a w górnych kondygnacjach mieszkania.
Odmienny problem planistyczny i projektowy stanowił obszar, związanego historycznie z Placem
Lipskim, Placu Poczdamskiego. Potsdamerplatz, dawny plac na rozdrożu, w czasie podziału Niemiec stał
się pustym terenem położonym w strefie Muru Berlińskiego, na zewnątrz ówczesnego układu miejskiego. Teren otaczający wraz z miejscem po samym placu wymagał całkowitej przebudowy z racji stopnia
zniszczeń i jego odmiennego charakteru. Podstawę realizacji nowego zainwestowania stanowiła zwycięska
koncepcja konkursowa, opracowana przez ten sam zespół Hilmera-Sattlera.
Założenie, które powstało w wyniku następnego etapu prac, umownie nazywane Placem Poczdamskim (od nazwy dawnego placu), złożone jest z czterech zespołów, z których każdy został zaprojektowany
przez inny zespół architektów. Wśród projektantów poszczególnych zespołów znajdują się sławne nazwiska, takie jak: Arata Isozaki, Helmut Jahn, Hans Kollohoff, Rafael Moneo czy Renzo Piano. Dzięki powierzeniu koncepcji i realizacji całego przedsięwzięcia czterem grupom inwestorskim oraz różnym autorom
uzyskano różnorodność środków i form wyrazu, a także wrażenie pewnej naturalności ukształtowania rejonu dawnego placu. Stwarza to pewne podobieństwo do układów urbanistycznych, narastających w czasie,
jak to miało miejsce w procesie formowania omawianego układu. Zespoły Daimler-Chrysler, Sony Center,
Lenne-Dreieck i Mendelsson-Bartholdy Park, które składają się całość omawianego założenia, różne pod
względem formalnym, mają do pewnego stopnia zbliżony charakter funkcjonalny. Użytkowanie obejmuje
tu pełną gamę funkcji śródmiejskich: od sklepów, restauracji, kawiarni, kompleksu usługowo-handlowego,
poprzez kina, teatr, sale koncertowe, hotele do wplecionych w układy budynków i wyższe kondygnacje
funkcji biurowych i mieszkalnych. Przestrzeń miejska jest tu urozmaicona w formach, gabarytach oraz
detalu urbanistycznym i architektonicznym (il. 3). Ważnymi elementami wyróżniającymi poszczególne
fragmenty całego założenia są rozwiązania materiałowe i kolorystyka. Zastosowano też rozwiązania wodne i zielone w różnych kształtach, rodzaju, skali i poziomach. Sposób użytkowania tej przestrzeni, w tym
koncentracja atrakcyjnych usług, funkcje plenerowe, możliwość organizowania imprez, widowisk i koncertów, a także miejsca służące wypoczynkowi, sprawiają, że przestrzeń miejska zespołu Potsdamerplatz
tętni życiem.
Nie można także pominąć zagadnienia dostępności omawianego założenia. Zapewniają ją przede
wszystkim główne linie metra – U-Bahn i szybkiej kolei miejskiej S-Bahn, z nowym podziemnym dworcem, usytuowanym w centralnej części zespołu, w rejonie dawnego placu Poczdamskiego. W miejscu,
gdzie jak dawniej krzyżują się kierunki głównych ulic, otoczenie dworca stacji Potsdamerplatz jest punktem
koncentracji ruchu, miejscem wyjściowym i docelowym. Sam budynek dworcowy nie dominuje w przestrzeni. Przeszklony prostopadłościan dyskretnie zaznacza swoją obecność w ożywionej ruchem licznych
przechodniów przestrzeni miejskiej. Ważnym elementem usprawnienia komunikacji kołowej jest tunel drogowy, Tiergarten Tunnel, do którego wjazd znajduje się w południowo-zachodniej części założenia, a wylot
już na północnym brzegu Sprewy, obok głównego dworca.

3. Miejsca pamięci w strukturze miasta
Eksponowanie śladów historii współczesnej i najnowszej zajmuje znaczące miejsce w układach
urbanistycznych obszaru śródmiejskiego Berlina (il. 4). Należą do nich między innymi elementy byłego
muru pozostawione pojedynczo, w niewielkich lub większych fragmentach, bez ingerencji w strukturę tamtego podziału, jak to ma miejsce w wybranych miejscach obszaru śródmiejskiego oraz w południowo-wschodnich rejonach miasta, gdzie wiele obszarów czeka jeszcze na planowaną przebudowę.
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Miejsca związane z historią okresu podziału Niemiec przedstawiono na ilustracjach. Są to fragmenty
muru wyeksponowane w przestrzeni miejskiej, jak na przykład: w nowym zespole mieszkaniowo-biurowym w dzielnicy Moabit, na północnym brzegu Sprewy oraz w rejonie Potsdamerplatz czy u wylotu
Ebertstrasse i Leipziger Platz. Na załączonych zdjęciach widoczne jest miejsce z jedynym zachowanym
budynkiem strażnicy granicznej w ciągu Muru Berlińskiego. Obiekt ten przetrwał dzięki staraniom rodziny jednej z ofiar zastrzelonych z tejże strażnicy5. Sąsiaduje on z nowym zespołem mieszkaniowym
wzniesionym na rewitalizowanych dawnych terenach przemysłowych, na wschodnim brzegu Spandauer
Canal. Oryginalną formą upamiętnienia Muru Berlińskiego jest też zielony wał ziemny usypany w rejonie Potsdamerplatz. Miejsce to zyskało popularność jako punkt spotkań i teren wypoczynku w centrum
miasta. Do wyjątkowych znaków pamięci należy ukończony w ostatnich latach Pomnik Holokaustu
upamiętniający tragedię zagłady Żydów niemieckich i europejskich. Piętrzące się, ustawione w rzędach
proste bloki kamienne tworzą monumentalny układ o symbolicznej wymowie znaków pamięci. Pomnik
zlokalizowano w centralnym obszarze śródmieścia Berlina, przy Ebertstrasse, pomiędzy Bramą Brandemburską, zespołem Potsdamerplatz a historycznym założeniem śródmiejskich terenów parkowych,
Tiergarten. Do miejsc, odwołujących się do historii I połowy XX wieku należy interesujący pomnik
w Invaliden Park z układem wodnym.

4. Marzahn, usługi w dzielnicy mieszkaniowej wschodniego Berlina
Odrębnym obszarami aktywności władz miasta są ingerencje planistyczne na terenach dużych zespołów osiedli mieszkaniowych Berlina Wschodniego. Od lat 90. realizowane są programy i projekty mające na celu poprawę standardów wykończenia zabudowy i urządzenia przestrzeni osiedlowych. Należą do
nich także projekty podniesienie i realizacje, które mają na celu poszerzanie zakresu usług w dzielnicowych
ośrodkach usługowych atrakcyjności przestrzeni związanej z usługami. Jednym oraz miejsc takich realizacji jest centrum usługowe w dzielnicy Marzahn. Istniejący tam od lat 80. ośrodek, powiązany ze stacją
kolei S-Bahn i lokalnym dworcem autobusowym, ma charakter ciągu handlowo-usługowego z zielenią
towarzyszącą. Rozbudowa zespołu, częściowo w formie pasażu (il. 5), częściowo jako otwartej przestrzeni
publicznej, pozwoliła na pewne urozmaicenie form użytkowania i przestrzeni, tworząc ramy dla miejsc
spotkań i lokalnych kontaktów o bardziej miejskim charakterze i większej atrakcyjności. Ujemną stroną nowych inwestycji jest lokalizacja supermarketu i niewielkiej galerii handlowej w bezpośrednim sąsiedztwie
stacji. Powstanie tego obiektu oraz koncentracja funkcji w jego pobliżu sprawia, że starsze, dalej położone
fragmenty ciągu usługowego podupadają i stają się martwe.
5. Nowe tereny parkowe
Za niezwykle cenną inicjatywę władz miejskich Berlina należy uznać przeznaczenie zwalnianych
terenów kolejowych położonych w obszarze centralnych dzielnic w celu urządzenia miejskich terenów
parkowych (il. 6). Do takich założeń należą dwa kompleksy terenów, realizowane na terenach położonych
na południe od Potsdamerplatz i na północ od Yorkstrasse, pod wspólną nazwą Park Auf Dem Gleisdreick.
Park urządzono w formie pasma z dużymi powierzchniami trawiastymi, na których luźno rozmieszczone
są strefy zabaw, rekreacji i wypoczynku. Boczne krawędzie przestrzeni parkowej tworzą szpalery drzew
i malownicze kompozycje zieleni wysokiej i niskiej. Górą przebiegają dwie linie U-Bahn.
5

Powyższa informacja oparta jest na ustnym przekazie usłyszanym na miejscu.
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Wysokie budynki zespołu Posdamerplatz dominują w widokach z parku w kierunku północnym.
Tereny parkowe leżą w pobliżu tego założenia w zasięgu krótkiego spaceru.
Na nieurządzonych terenach otwartych Wschodniego Berlina utworzono wyjątkowe założenie parkowe „Ogrodów Świata”. Teren został tu podzielony na fragmenty, które urządzono w różnych stylach
i konwencjach. Malownicze kompozycje zieleni, odwołujące się do układów ogrodowych z dawnych epok
i rozmaitych kręgów kulturowych, przeplatają się z miejscami, gdzie można spotkać postacie z bajek. Założenie ma charakter przestrzeni wydzielonej, a sama lokalizacja jest cennym elementem, podnoszącym
atrakcyjność wschodnich terenów miasta.

6. Wnioski
Odtwarzane, odbudowywane i budowane od nowa układy i założenia urbanistyczne Berlina wiążą
podzielony przez dekady organizm miejski w spójną całość. W kompozycji, strukturze przestrzennej oraz
programie użytkowym widoczne są pozytywne efekty planowania rozwoju oraz kształtowania współczesnej tkanki miejskiej w formie skomponowanych zespołów, harmonijnie powiązanych z otoczeniem.
Przykład rewitalizacji i przebudowy Berlina potwierdza wagę i znaczenie przyjęcia jasno sformułowanych wizji i zasad kształtowania układu miasta oraz ich rozwinięcia i konsekwentnej realizacji, opartej
na ustalonym programie działań. Nie trzeba tu dodawać, że istotnym elementem sukcesu jest zapewnienie
odpowiedniego finansowania inwestycji.
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Ill. 1
Il. 1. Stan zachowania zabudowy śródmieścia Berlina na przełomie lat 80. i 90. (źródło: file:///planen/fnp/index)

Ill. 2
Il. 2. Odtwarzanie ciągłości tkanki urbanistycznej w wybranych fragmentach centrum Berlina: 1 – główne osie miejskie,
połączone w rejonach Brandenburger Tor i Potsdamerplatz, 2 – odzyskane punkty węzłowe układu śródmiejskiego,
w tym place i zespoły wielofunkcyjnej zabudowy Potsdamer Platz i Leipziger Platz, 3 – nowa zabudowa dzielnicy
rządowej z adaptowaną siedzibą Bundestagu, 4 – przykłady nowych i przekształcanych zespołów śródmiejskiej
zabudowy usługowo-mieszkaniowej, w rejonach Moabit, czy Friedrichstrasse, z fragmentami śladów Muru Berlińskiego,
5 – nowe założenia parkowe i tereny zieleni urządzonej w odbudowanych rejonach śródmieścia: „zielony mur” i Park
Auf Dem Gleisdreick, 6 – symboliczny pomnik Holokaustu, 7 – kluczowe rejony Belina wschodniego i zachodniego
w okresie podziału miasta (szkic autorki na podkładzie, obrazującym uzupełnienia zabudowy śródmiejskiej Berlina po
roku 1990 (źródło: file:///planen/fnp/index)
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Ill. 3. The layout of Potsdamer Platz (photo by M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
Il. 3. Założenie Potsdamerplatz, formy architektury i przestrzeni (fot. M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
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Ill. 4. Memorial sites (photo by M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
Il. 4. Miejsca pamięci (strażnica, fragmenty Muru Berlińskiego, pomnik w Parku Inwalidów, Muzeum Holokaustu)
(fot. M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
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Ill. 5. Residential and service complexes (photo by M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
Il. 5. Kompleksy mieszkaniowo-usługowe (Moabit i Marzahn) (fot. M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
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Ill. 6. New Park Areas (photo by M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
Il. 6. Nowe tereny parkowe na terenach śródmieścia i Berlina wschodniego (fragmenty Parku Auf der Gleisdreick, ciągi
zieleni, Garten der Welt – Ogrody Świata, Ogród chrześcijański) (fot. M. Marx-Kozakiewicz, 2013)
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Abstract
The purpose of my visit to New York was, on the one hand, a desire to get acquainted with one of the biggest agglomerations in the world, a city regarded by contemporary sociologists as a model example of the
newly arising social phenomena, social trends and urban movements, and what’s more, one that is characterized by the greatest intensity of development and referred to by the leading sociologists as a global city
– one of three, besides London and Tokyo (according to Saskia Sassen [1]). What was extremely interesting
for me was to compare NY with London; I have known the latter from several visits and stays over various
periods of time, beginning with the 70’s of the previous century. Another purpose of my visit to NY, probably the most important one for me personally, was an exhibition of my paintings in the world capital: in
a professional art gallery in Chelsea in the heart of Manhattan, side by side works by Bangsy or Yoko Ono,
but also Warhol, Rauschenberg or Lichtenstein, accessible to tourists and passersby nearly from the High
Line pedestrian walkway.
Keywords: New York, cognizance, culture, city
Streszczenie
Celem wizyty w Nowym Jorku było poznanie jednej z największych aglomeracji świata, miasta uważanego
przez współczesnych socjologów za wzorcowe dla nowo pojawiających się zjawisk społecznych, trendów
i akcji miejskich, miasta o największej intensywności zabudowy, nazwanego przez wiodących naukowców
global city – jedno z trzech obok Londynu i Tokio (wg [1]). Niezwykle interesujące było dla mnie porównanie Nowego Jorku z Londynem, który znam z kilkukrotnych wizyt i pobytów w różnych okresach od lat
70. zeszłego stulecia. Drugim celem, dla mnie osobiście istotniejszym, była prezentacja mojego malarstwa
w stolicy świata: w profesjonalnej galerii sztuki współczesnej w Chelsea na samym Manhattanie, tuż obok
Bangsy’ego czy Yoko Ono, ale i Warhola, Rauschenberga czy Lichtensteina, dostępnej turystom i spacerowiczom niemal wprost ze spacerowej trasy High Line.
Słowa kluczowe: Nowy Jork, poznanie, kultura, miasto
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1. Reflexions on return
For me as an urban designer, architect, painter and at the same time a humanist, a research visit to an
unknown city constitutes at the same time – a study of the entire atmosphere of this city. This atmosphere
is made up not only of artificial forms of architecture (which are alien to nature) as well as their clusters
which fill out the urban complexes. The whole atmosphere of a city is made up chiefly of living residents
and city inhabitants, together with their memories, everyday activities, needs and dreams. The specificity
of each city is made up of the social structure characteristic of the functions fulfilled by the city, of its
climate as well as the micro-climate of the local subcultures. Thus the color of the city is determined by the
sociological phenomena which build up the new patterns of behavior, needs and views. It is them that create
the leaven of the new architectural thought. Therefore it is impossible to talk about architecture without
taking into consideration the life which it generates, maintains and shapes. Thus it is man who ensures
genuine life to every city. Consequently all aspects of a humanistic reception of architecture are equally
important as the technological factors which condition the creation of real architecture. It seems that they
are even more important as it is them that condition the very duration of this architecture and the whole
sense of its existence.
“Life is probably round” – wrote Van Gogh at one time; what he meant was probably that life surrounds
each and every one of us. Jaspers’ statement that “Every entity comes into view in its surroundings”1 (Karl
Jaspers Von der Wahrheit, p. 50) seems to have a similar significance; it means that it is impossible to isolate
a living creature from its natural environment. [1] “...it seems to me that here we have the phenomenological
problem very clearly posed. It should be solved by enriching it with further examples to which we should
add other data, taking care to conserve their nature of intimate data, independent of all knowledge of the
outside world. Such data as these can receive nothing from the outside world but illustrations. We must
even be careful lest the too vivid colors of the illustration make the being of the image lose its original
light”2. Bachelard formulates this phenomenological problem in the following way: in order to ensure its
full reception, every phenomenon must be enriched by external information which will provide to it the
necessary background (illustrate the context). Yet, it has to be done carefully, so that while preserving
the fullness of the image of the phenomenon, the additional data does not at the same time obliterate its
originality and separateness.
Similarly, architecture cannot be isolated from the city organism. The individual icons will not exist
without their surroundings – without the background which is provided by the immediate and more distant
environment. Every building within the city has its neighborhood and provides background to the more
distant buildings. Without the knowledge of the wider context and the commentary that accompanies it,
it is difficult for anyone to draw any far-reaching conclusions. Architects should be acquainted with these
problems within a holistic spectrum of knowledge.
Becoming acquainted with an unknown city corresponds directly to the tasks of imageability3 – that
is the ability to build within one’s imagination the fullest possible model of the topography of the city
(in this case, New York), taking into consideration the location of the most important spatial markings –
landmarks, the position of the familiar and easily recognizable icons of architecture, delineating the main
communication routes joining the characteristic suburban areas adjacent to the landmarks or important hubs
1
2

3

The above-quoted statements have been presented in my own translation.
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NY 1994, p. 232.
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combining the most important directions – city axes4. Lynch’s theory which distinguishes 5 main spatial
figures making up a visitor’s (every user’s) mental map, proved to be very useful in my case: recurring
itineraries, recognizable walls and closures, the characteristic architecture of individual city neighborhoods,
squares and main communication centers, as well as icons, usually towers and skyscrapers with recognizable
shapes. These signs of city space quickly filled out my own map of space which allowed me to move around
with confidence in the new surroundings.
Despite its height scale and the sheer intensity of its high-density built-up areas, New York reminds
one of European capitals. Putting the stress on pedestrian and bicycle traffic as well as on travelling by
subway, makes its urban problems very similar to those of European cities [2]. The omnipresent private car,
as a symbol of the “American way of life”, with car instead of pedestrian entries and with 16-tier car-parks
for the residents of higher floors (Marina Tower in Chicago), does not appear to be so conspicuous here. The
private car which “turned out to be the most varied, aggressive and aesthetically buoyant element of city
landscape”5 does not at all dominate in this city. If it was not for the rigorous layout of the modern urban
plan and the density of the tower-like “tenement” buildings, one could feel as if one were on the European
continent. This impression seems to be reinforced by the clearly perceptible community of the Western
culture. “Manhattan is the arena for the terminal phase of Western civilization”6. The growing number of
ever new values successively acquired and applied to NY mental map, in time become defined and summed
up by means of both scientific and impressionistic methods and continue to build a continually updated
image of New York.
Assuming the stability of the conditionings of a place, such as a city and of the impact of the local
environment – in my own cognitive analyses of the evaluative spatial map of New York, I mainly took
into consideration the changeable technical conditions of architecture [3]. For the overall result – which
produces the final visual effect, is the sum total of all the factors which operate within a given systematizing
pattern7. The appearance of architecture as well as the functioning of urban planning is the final outcome
of design activities, but the image of the city space is made up of the entirety of factors, among which one
also finds busy and industrious citizens, taking advantage of the specific service sector of the city, with its
entire coloring of ethnic, professional or individual divergence.
It is them who take advantage of the existing offer of the urban organism; yet they supplement
it to suit their individual or else environmental needs, with specially “tailored” tissue, adjusted to the
possibilities, needs and imaginings. The changeability and diversity of the lifestyles of small-scale investors
also force design activities which often represent different levels of professionalism. Professionally, we are
often on the lookout for the latest designs produced by the star-architects, particularly in the capital of the
world, which is New York – one of but a few global cities, “while the surrounding built-up environment
consists exclusively of average buildings, whose quality exerts an impact on the quality of life of not
only individuals, but also of the entire society. It is only by broadening our knowledge with regard to
the quality of the surrounding environment that we are able to raise the level of both our education and
professional activities in the future”8. Also New York, whose ins and outs we are currently trying to learn
4

5
6

7
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about, has many characteristic, though not always most beautiful elements, which exert an impact on its
overall perception. As a shortcoming or flaw, they are all extremely important for the process of defining the
scope of design activities, and in the context of the exemplary role this agglomeration plays in exerting an
influence on the professional activity of architects from the rest of the world, it is vital that they should be
defined. Without a doubt, they should be looked for everywhere, and not only on the official visiting cards
adorned with architectural icons.
The contemporary extended approach to architectural research and urban design assumes a transdisciplinary and interdisciplinary treatment of problems, including all also certain non-scientific aspects of
activities. For the overriding value is shaping a “healthy and user-friendly environment which is built in
accordance with the following principles:
• the building of the urban environment is to ensure comfort and security,
• the building of a city and its social conditioning is to ensure clarity of the system which would guarantee
security and spatial order including its aesthetic aspect,
• a building is to ensure safety and comfort to its users and satisfy one’s aesthetic needs”9.
The existing research techniques have been broadened to include the so called Delphic method; the
latter consists of a series of interviews and questionnaires which are repeated at regularly over a period
of time. Although the above method has been worked out methodically and it marks out the direction of
expected change relatively accurately, yet it is imprecise and as such it is not fully reliable; although there
is no doubt that it is independent in its opinions and since it is anonymous, it is not subject to the influence
of individuals and groups.
Whereas from the point of view of designers, the most efficient method seems to be that of
“brainstorming”; the latter consists in a confrontation of views represented by a group of interdisciplinary
experts and their subsequent evaluation by another, similar group of experts. The most important principle
here is that all concepts, including even the seemingly unrealistic and fantastic ones should be submitted
for evaluation. Among the concepts that are subjected to analysis are both those that originated as a group
effort and ones which have been authored by individual, independent persons.
Relying on values which are anything but indisputable, neither method has been fully successful.
In practice, and in the majority of cases, we are satisfied with SWOT analyses as those which bring us
closer to objective qualities. Quite often attempts of preliminary schematic solutions are undertaken, by
organizing e.g. thematic design workshops. Generally, the direction in which research seems to develop,
points to a continual broadening of the sphere of activities as well as of the spectrum of disciplines which
are involved in cognitive issues relating to both research on architecture and urban design, as well as on
perfecting the technique of design activities.
That is why, a multidimensional and varied cognizance of problems, revealing itself in a multiaspect cognition of a city, has a truly tangible and exploratory influence on one’s judgment and on the
creation of preventive measures, both scientific, practical and didactic ones. The values had already been
defined in the middle of the last century by the Paris situationists (liberation of imagination from the snares
of “spectacle” – Guy Debord).
Both New York City and America as a whole has had a history of transplanting directly patterns of
European culture, including those belonging to the world of architecture and urban design. It possesses
certain indigenous values, but it has also had in its history certain ambitions of “otherworldliness” – traditions
which continue to be consistently cultivated; it has a tradition of depriving its architecture from all references
to any other places. It has ambitions of independent modern form and of sophisticated technology. It has
ambitions of being an independent experimental field for “space” architecture – untamed and unlimited [4].
9
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“...modern architecture wants to perform without belonging to the scheduled performance: even in its most
aggressive campaigns of realization it insists on its otherworldliness”10.
But at the same time this architecture draws on the whole multicultural wealth of human potential:
[5] “The lesson which New York is giving to the rich cities such as Amsterdam, Paris, or Tokyo is the
following – immigration is proving itself. Cities need immigrants, even those illegal ones. – The economy
of our city would be a mere shadow of itself had they not come here; and it would collapse if they had been
deported – says Michael Bloomberg, the mayor of New York.
All immigrants have an epic story to tell. They are lured here by the founding myth of the city:
they are looking for an escape from their own personal as well as political history. For them, New York is
a city of a second chance”11. Without this coloring, this mixture of races and the strange language which
is unintelligible and at the same time intelligible to everyone; without the curiosity and approval for every
novelty, without understanding and a wide gesture, without the good humor, enthusiasm and youthful spirit
– New York would probably be similar to other big western cities. Yet it continues to be different and
exciting. That is why one ought to make an effort to analyze this urban phenomenon by all possible means,
so as to incorporate it within the framework of scientific methods.
Seeing, experiencing, soaking in and sensually discovering New York, as well as verifying other
people’s opinions and views about it, became for me – an interdisciplinary scholar of architecture and
city culture – the basis for drawing further inferences and professional conclusions. In turn, the amassed
experiences, enriched by the collected written materials and photographic documentation, will be of service
to me for a good few years to come, as comparative and illustrative material.
2. Ant in New York (October 2013)
New York is a city of unique mobility and pace of life; it is characterized by tolerance and
a simultaneous acquiescence to an individual rhythm of everyday existence; it is extremely colorful both
its variety and mixture of human races, and the diversity of attitudes, appearance, clothes, behaviors, and
an acceptance of widely differentiated interpretation of correctness. This does not mean that the Americans
have a disregard for etiquette or that they do not observe principles of good behavior. All it means is that
they seem to have a wider tolerance for different attitudes and they do not create formal problems in
everyday life. Carrying a photo camera with one at all times, one is tempted to preserve faces and human
types. It is only the deeply ingrained right to personal privacy that keeps one from scrutinizing various
human types and their fantastically varied outfits. What is especially striking is the general cheerfulness,
the omnipresent smile, openness to novelty, new interlocutors, visitors, the desire to offer ad hoc assistance,
unassuming curiosity of another human being. It is a city where one does not feel one’s age – the baggage
of years – a city where one is appraised and accepted by one’s behavior and endowed with an immense
dose of tolerance. What counts is the position one holds and its role, rather than deep respect for values.
You participate in the general movement to the extent you are able to, depending on how fit, interested and
capable you are. But the sociologists are right in saying that: you are judged by your appearance – and not
by who you are. The handicapped or the inefficient are moved to safer areas; those who cannot cope up
10
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with the pace of life or competition –themselves move to the cheaper or quieter areas of the country. In all
likelihood that is why, the ones who count in America are those who look for originality and being different
from the rest of the crowd, both at work, in professional life and in the life of the community – the street is
also a stage; it is an extension of the arena of everyday struggle with life and with sculpting its individual
quality.
In all walks of life, it is practicality, measurability and commercial value that are the decisive criteria.
Thanks to it, also the culture market dictates a high price for valuable art products. The elites and niches
have found an extremely receptive market here as well as a possibility to make their existence known. One
feels that there is a great potential of possibilities for the industrious, although it is the intransigent laws of
the market that play the first fiddle here.
This is visible already on the example of food: the latter is available everywhere and in all forms
and shapes; ready-made dishes, takeaways etc. This kind of food is available in restaurants, gastronomical
points with different profiles and in different styles, in all kinds of temporary gardens and cafes as well as
in a multitude of various mobile kiosks, stalls, automobile bars and from individual food vendors – one can
come across entire chains distributing ethnic specialties and a huge selection of snacks. The prices vary,
but are generally quite reasonable, while the quality of food decides about the success of the undertaking,
the height of the turnover, and the chances of remaining on the market. The Americans like to eat and they
eat a lot – the portions served are big and meant to satisfy individuals who are big and in need of a big
amount of energy. The Americans like the variety and exoticism of various foreign cuisines; they are open
to innovations coming from the immigrants. And food brings people together and facilitates making new
contacts, including those that are desirable. No one is surprised by the sight of people eating with their
Bluetooth headphones in their ears, as everyone understands the importance of business priorities here.
There are no lost moments in New York. There is no time to waste and there is no boredom.
The same haste, incessant movement, preciseness in penetration of the terrain and of clearing the
field of business activity can be observed in the more popular commercial centers. In big department stores,
where trading areas are clearly visible, such as Macy’s, or in the TJ Max store, or else in certain food stores,
the “clearing” or rather “cleaning” from the better or more attractive goods is literally visible. From the
perspective of the street, New York looks like an ant-hill which is continually moving and transporting
with it bigger and smaller objects in all directions, until they all disappear from sight, in some unknown
direction. Yet this organized order does dominate and is mandatory to city residents.
Getting to know the city, learning its topography, identifying the architectural landmarks, finding the
more important places and complexes – is a strenuous process which takes up many days of walking, but
one that proves most important from the point of view of getting to know the atmosphere and character of
the city. All of the city icons, buildings and historical monuments which are known to one from belles lettres
and professional literature have to be verified on the spot and systematized for one’s own use. A 4-week stay
is long enough for one to get the hang of the place, but in order to really get to know a city such as NY –
a lifetime is probably not long enough. Changes and „events” take place all the time in different parts of the
city, often at the same time. After such a visit all that remains is only a general impression which gives one
a possibility to find one’s bearings in a comparative debate, but only in surface categories, i.e. as a result of
a more authoritarian (as acquired by autopsy) expression of professional opinions. It is difficult to speak of
an in-depth knowledge of the city. This place fascinates and astounds one; it inspires one with optimism and
an immense energy which flows from the realization of the innumerable possibilities which can be sensed
under the surface of the yet not fully cognized essence of the place.
The magnificent sunny weather and unexpectedly high temperatures for this time of year (in this year
10°C above the average) allowed me to walk endlessly along the streets of NY and only take advantage of
public transport after having reached total exhaustion. The easy availability, reasonable prices and a variety
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of tastes of various ethnic cuisines available at every street corner, allowed me not to think about food and
freely organize my itinerary.
Downtown. The urban heart of the city which fits the image of NY is the Financial District, Press
Center, 5th Avenue with the parallel Broadway Avenue as a backbone humanizing a very rigorous grid city
structure, up to Times Square, stopping at: Washington Square as a place which opens up the great axis,
Union Square, Columbus Square, up to Grand Central Station, with Empire, Chrysler, GE and Rockefeller
Towers – as recognizable and recognized icons in the history of contemporary architecture of the West. The
immense Central Park is totally different from the carefully maintained and “manicured” London parks
which have a very diverse character. The Central Park is huge and constantly full of people. It is visited
by over 25 million visitors annually. The crowds, which are incomprehensible to a reflexive Englishman,
a melancholy Scandinavian, or simply to a European who observes the rules of bon-ton, are regulated by
streams of professional joggers and strollers who walk around a 106-hectare Jacqueline Kennedy Water
Reservoir; the latter is equally big as everything else in America. The visitors cycle, lie on the grass or ride
in gondolas across a scenic kitsch-like pond. As always, one is struck by the immensity or accumulation
of detail. Concerts and mass events are organized on a specially prepared green field-stadium. On such
occasions, large numbers of policemen keep order and regulate the diverted traffic in the park. Everything
is done decisively, though politely and with a smile; the policemen even crack jokes with groups of young
people. The police has preventively engaged large numbers of the young and “difficult” city population in
the law and order operations; clothed in police uniforms, the latter maintain the situation under control with
utmost dedication and understanding, instead of becoming involved in potential riots. From the moment
such and similar decisions had been made by the mayor of NY Bloomberg, the security and health of the
city have improved considerably. The feeling of security appears to be unquestionable to any visitor. The
decisions of this politician concerning, among others, the consumption of junk food, the ban on the sale of
large soda bottles (only up to 0.7 l), promotion and sale of health foods, organization of city cycle traffic
on a large scale, regulation of motor-vehicle traffic, have already become quite famous. This politician,
with an immense financial background of his own, which allows him not to use public funds in the case
of some ventures, has done a lot for the health of an average New Yorker. Tangible effects of his activities
are already visible within the city population and this has contributed to the fact that his term of office as
mayor has been extended already a few times. Even if some sections of the society are not pleased with
considerable price-hikes for tobacco, bans on smoking and recently even bans on smoking e-cigarettes,
they sum up these decisions by quoting measurable benefits for the city budget; thus the ultimate balance
of benefits seems to speak in favor of these decisions.
A visitor has the impression of extremely careful and collision-free automobile traffic along multilane city thoroughfares, where car and bike traffic overlaps and pedestrians cross the roads in a care-free
manner, often outside the marked zebra crossings or else abruptly enter the pedestrian crossings, despite
the red lights. The entire city (similarly as the case in Paris, London and even in Krakow) is interwoven
with multi-position stands filled with identical blue city bikes to be hired for a small fee paid by means of
a credit card at the nearby parking meter and to be returned at another similar place. The chip on the credit
card and elsewhere on a digital passport grants access to (registers) and facilitates a quick and unimpeded
movement throughout important institutions. It is very convenient, but at the same time, a little frightening.
The Americans got used to a resignation from anonymity and complete privacy. Once there, it seems quite
natural that the locals do not draw their curtains; we know this situation from American films where the
protagonists observe their neighbors from the opposite side of the street. This situation seems quite obvious
and very useful. Such a status quo tends to build a sense of common bond, security, and community of
spirit, rather than shame and a violation of one’s privacy. It is interesting to note that after returning home,
to one’s own vine and fig tree, the need for isolation instantly returns.
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What a visitor might find offensive and irritating is the incessant noise, the 24-hour long sounding of
horns and sirens of emergency vehicles which is additionally augmented for better audibility by irritating
screeching sounds. The pedestrians isolate themselves from this noise by putting headphones over their
ears and by listening to their own music or by talking to their relatives of friends and making numerous
arrangements while on the move. The street functions as a foyer or a railway station hall. The pedestrians,
apparently busy with their own affairs, are however always ready to offer assistance to whoever may ask
for it. The street is also a cultural forum and a live moving advertisement. It acts as a qualified stage for
thoroughbred artists, virtuoso musicians, equilibrists, dancers and for everybody who simply has something
to offer or who has a need of being an exhibitionist or else who wants to sell something. During a month
of my wanderings through the streets of NY, I only once came across someone who was evidently frenzied
in his awkward singing to the accompaniment of a primitively recorded orchestra – an evidently deranged
man. The most magnificent musical experience in a NY street was an underground concert in the long
sleeve of a passage joining the subway platforms, where four jazzmen presented their variations on the
themes of Gershwin’s music in a wonderful, lazy and absolutely professional swing rhythm. This most
American of composers, the classic of the genre, recorded by the greatest world virtuosos (e.g. Menuhin or
Grapelli) and the best orchestras in the world – here in the authentic surroundings and setting of not only
the American street, but literally the underground – sounded stunningly beautiful. Without compulsion and
entrance tickets, they played exclusively for those who were genuinely interested; for those who stopped
in mid-course, only for them – for the musicians and their wonderful performance; it was a genuine feast.
Another feast which equally profoundly preserved the specific charm of New York was the feast
of taste, which was none other but a sophisticated dish-starter which preceded dinner ordered in another
restaurant. The feast took place in the distinguished company of a couple of renowned NY architects, right
in the middle of Broadway where on a warm evening one can sit down in an improvised open-air garden,
right next to the pedestrians and night traffic at a slightly wobbly simple table placed right in the middle
of the pavement; on the table there were plates with various types of oysters arranged on crushed ice with
sauces to choose from as well as champagne. This fantastic mixture of luxury and nonchalance seems to be
the most characteristic element of local charm.
But in the street there are also places of poverty which are reserved for the homeless. That is why,
small parks and the local, so called pocket parks are locked up for the night, whereas public places where
people gather, such as railway stations, institutions, post-offices etc. are totally deprived of places to sit
in the main halls, to facilitate a more efficient service of clients and ensure protection against tramps and
vagabonds.
When one walks through the city, the number of people around one is always so big that, in most
cases it is difficult to find a place to sit, although the number of benches and all kinds of seats appears to be
considerable. Manhattan has also got a single private park situated in the Historic District – a quarter which
was one of the first to create the urban layout of New York around 1850’s; in the year 1966 on the strength
of a decision taken by the conservators of monuments (Landmark Preservation Commission), the above
quarter had been recognized as a historical area and since that time, entry into Gramercy Park requires a key
as well as payment of an annual fee – a privilege which can only be taken advantage of by the residents
of the surrounding tenement buildings. The world of gossip talks of celebrities who reside temporarily in
the vicinity of the park, such as Julia Roberts or Tom Cruise. For the sake of comparison, let us mention
here that Victorian London is characterized by traditional quarters made up of tenement buildings whose
frontages enclose inner parks, which are by the very nature of things and the existing layout pattern, a place
of near-home recreation for their residents. The American prototypes have in all likelihood been modeled
on them. The New Yorkers are very attached to their “monuments”, which for Europeans, especially the
ones who come from centuries’ old capitals of the continent are no more than traditional buildings adapted
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to the local conditions, although the latter ones surpass the familiar structures by their sheer scale and size;
yet it seems that they by no means require the protection of a conservator. And here America has a chance
to preserve the full sanctity of its treasures – thanks to the early definition of the historical rank of its
architecture. Generally, the gentrification of the poorer but more attractive neighborhoods in respect of their
local color takes place very quickly; so does the shifting of the frontiers of artistic and creative life, e.g.
the artists move to Brooklyn, the exhibition galleries to Chelsea, the night life of cafes and restaurants to
the East Side. For instance this is the reason of the current problems of the Polish Piłsudski Institute whose
main quarters have for years been situated in this region (East); due to the changing situation on the real
estate market – the rising property and maintenance prices, the Institute has recently been evicted from its
quarters to another place; fortunately, the situation remains to some extent under the control of the local
Polish community.
A phenomenon which is absolutely unique from the point of view of urban design is Times Square.
It is a phenomenon which has a lot to do with advertising and information policy, and in practice it is to
some extent misleading as it introduces one into an uncontrolled state of trance, due to the whirling of
scale-free objects, non-existent architecture, sounds, images, movement and sizes all of which disappear
behind the screen and text. It is a phenomenon which astounds one through its omnipresent general
enormity. It is indeed a place which has no equals. It is a square without a square, a place where buildings
have no frontages, where proportions of objects and buildings have not been preserved; it is a place
where one is confronted with a simultaneity of various messages which are mutually irreconcilable. All
of this introduces one into a specific trance which quickly tires one out, but which one tends to miss and
therefore longs to return to, as it is always different and always carrying new information. It is precisely
in this way that public opinion and new fashions are being shaped in such places. That is also how views
are being shaped and the society is being educated, or even trained. This phenomenon does not yet occur
on such a scale in Europe.
However, it seems that the general “advertising” trend in architecture and the “flowing” (large-scale)
character of urban design (without stoppages or closures) is heading for.
Journeys beyond the downtown area included chiefly pedestrian outings to the outlying areas of
NY – uptown, along the coast, to local places of interest. Yet by far the most interesting were the trips by
ferries, dozens of which circle the city in an everyday rhythm. The water tram line along the East River
allows one to go round the eastern coast of Manhattan calling in at stops in Queens and Brooklyn, and to see
the famous bridges: the Brooklyn bridge, the George Washington bridge, Manhattan Bridge, Williamsburg
Bridge and Verrazano Narrows – the longest hanging two-tier bridge which joins Brooklyn with Staten
Island; the same ferry trip allows one to see the United Nations building and above all, view the entire
complex of Manhattan skyscrapers from the side of the water, that is in full glory, and subsequently stop
over in Battery Park which constitutes the city’s summer promenade. Here, there begins the part of the city
which is visually most attractive and compact.
The shore which every now and then is filled with inshore navigation ports offers ferry connections
to successive islands. Staten Island offers one of the most attractive sea views of Manhattan which passes
from up close the Statue of Liberty in New York Harbor, Ellis Island with the characteristic silhouette of
a palace-museum, housed in the building of the former Immigration Office and operating here until 1954; it
was here that the immigrants had been sent having stepped off the ships that brought them to the US. Staten
Island is a green island of low intensity housing. The Greenbelt, which arose in 1984, measures around
45 kilometers of tourist routes and is one of the last natural forests in New York.
The view of Manhattan from New Jersey is particularly stunning at sunset. Nothing can beat
the pleasure of a glass of long-drink in the restaurant garden of the yacht club with the limitless view
of the diadem of the heart of the city and its reflection in the ocean, first glittering in the red sun and
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then glimmering with millions of lights. The evening breeze allows the sailors to set full sail, maybe in
preparation to the World Cup? A lot of magnificent sailing vessels pass here, many with several masts
and gaff-rigging – probably at one time it was quite a common sight here; today, these sailing vessels
intermingle with big ships and ferries with powerful engines which allow them to turn around in the
water almost on the spot.
To Roosevelt Island one can get by cable car, which allows one to admire the city and the bridges
spanning the river from up high. The width of the river exceeds a European conception of a river, but in
America everything is indeed bigger. Thoroughbred Americans also surpass the European norms of height.
Roosevelt Island is an exceptionally small island, but one that is exceptionally long. In fact a single long
street takes one everywhere from Roosevelt’s Monument – an excellent concept park designed by Luis
Khan, up to the lighthouse at the other end of the island. The island serves as a dormitory of the giant city
offering spectacular views of Manhattan; it is an ideal place to live in, thanks to the close proximity of the
city and the peace and quiet of a small-scale housing estate. The tall tenement buildings surrounded with
the green belt and basic services ensure comfortable life and easy access to the city.
Trips outside the city included Washington and a journey along the Hudson to Beacon.
The postindustrial town of Beacon, has got not only a city-center which is currently filled with
art galleries and shops offering all sorts of art products; it also makes use of postindustrial buildings
converting them into lofts, workshops and art studios as well as new housing estates. In one of such largesize factory halls a contemporary art gallery was opened; the gallery houses the latest large-scale exhibits
of land-art, urban-art and conceptual art. The city continues to grow and develop, the new art attracts
not only artists and tourists. It constitutes a wonderful artistic base of New York. It is precisely here and
most likely not only due to its large-scale postindustrial character and the astounding nature of many art
exhibits that one can see the works, for the most part sculptures of such eminent artists as Richard Serra,
Robert Smithson, Joseph Beuys, Fred Sandback, but also works by Andy Warhol, Sol LeWitt, Walter
De Maria and many others, known exclusively from reprints. The Dia Museum of Contemporary Art:
Beacon Riggio Galleries has also got its offices in the 22 Street in Chelsea, Manhattan, on the 5th floor
with a room for special exhibitions and lectures as well as with a few permanent workshops in the open
air; it also has numerous members who support its activity. The pride of the American contemporary
painting, Georgia O’Keefe, who at one time lived and created here in the Adirondacks, also came from
the surroundings of Bacon.
Whereas the US capital Washington – creates quite a surprising impression, due to its main axis –
The Mall which is monumental in scale; the latter constitutes the main axis of the parks and government
buildings, including the parks – war memorials, whose entire complex, outside the strictly administrative
district is surrounded with low, one-family housing, typical of the south of the country. Even the trade and
services center Georgetown looks like a beautifully maintained, affluent American small town – and not
like the capital of an immense country. Probably this is precisely the guarantee of the comfortable life of
the American state officials. Yet in the context of frequent protests and manifestations taking place in the
immediate vicinity of the Capitol and the White House, it is difficult to speak of total peace. Though, one
has to admit that the security services act instantly and operate with a margin of security. Even a simple act
of desperation of a woman behind the wheel, due to which the central railway station had been sealed off
just as we were approaching Washington DC, was enough to trigger off a full alert and forced us to get off
the train one stop before the center and subsequently made us keep away from Capitol Hill till the end of
the day. In turn, a popular lack of consent to presidential propositions concerning changes in the health care
system had led to a closure of some state institutions, including some museums and public buildings. Yet
the simple variety of possibilities on offer did not mar the pleasure of getting to know the varied repertoire
of city attractions.
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Visits to museums – included above all, a visit to the Metropolitan, the pride of the American history
and art. The museum offers very well prepared educational exhibitions of both European and American art
with a carefully systematized historic-cognitive path. The museum collection is truly astounding. Situated in
the back of Central Park, the museum continues to expand and broaden its offer of exhibitions, continually
gaining new exposition area and delighting the public with new interesting architecture which has been
added on to the old building.
The Guggenheim Museum is full of fantastic works of art which are well known from various
albums and books devoted to art history; on viewing these, one is moved by the sensation of “discovering
them” yet again after years of oblivion. All the great artists from Renoir to Picasso, the entire history of
Europe can be found here in the collection from across the big pond which testifies to the common roots.
The building itself, which is known from the covers of books on the history of contemporary architecture –
looks quite inconspicuous today, surrounded with neighbors which have outgrown it by far. And it appeared
to be so big and unattainable in the students’ conception from years ago. But it has not lost any of its former
beauty; it continues to delight with the curves of its cross-section and the spiral soul of its void; it is not
without a reason that the security forbids the public to photograph this icon of architecture. The mystery can
be fathomed only on the spot – by means of one’s own experience.
MoMA. MoMa is an experience – a spectacle in its own right. The building itself constitutes a fillin of a difficult plan and is most significant not only from the point of view of the urban structure, but also
in the entire cultural life of the city. It attracts one by its very name and it astounds one with its unusual
interior design and large-scale atypical spaces which continue to surprise and inspire awe and admiration.
It is a museum which overwhelms one with the sheer immensity of the collected works, the scope of the
documentation and the range of the presented artistic problems, including the ones relating to architecture:
from Archigram to Mac Intosh, through Bauhaus and Aalto. One can find here some genuine guidelines
for all of the presented trends in contemporary art. One can also find East-European motifs which are
close to our culture; there are also Polish motifs. It is impossible to see an equally complete collection of
contemporary cultural achievements elsewhere. The majority of this collection can even be photographed,
as long as one does not use the flash.
And to top it all, one can see a fantastic temporary exhibition: a magnificent exposition of Maigrette’s
works. Unfortunately here the organizers introduced a total ban on taking photographs. In any case the
dense crowd in the hall and the swarms of people waiting in the queue to the entrance of the exhibition (here
the members’ cards borrowed from magnanimous friends came in very handy) would not have allowed me
to take good pictures of the paintings anyway. A great pity.
The Jewish Heritage Museum is worth seeing for the very beauty of its building, the allusions to the
iconology of the Holocaust, documentation of the Polish motifs, getting acquainted with the unknown facts
of war history and the contemporary history of the Jews in America and Europe, and for prognosticating
the future. It is a didactic exhibition which has been prepared using a wide palette of multi-media methods;
it is extremely rich as regards the collected documents. The museum is well-suited to contemplation, due
to its beautiful location next to the shore, in the midst of a green belt ensuring the organization of meetings,
events and special exhibitions in an extremely attractive place.
From here, it is not far to the place where the two Twin Towers of the World Trade Center used to stand
up to the memorable moment. At present the building whirl associated with the realization of Liebeskind’s
wonderful 9/11 Monument project, is still to be witnessed here. Entrance to the site is possible after prior
purchase of tickets; reservations can be made on-line – and it is really well worth it. The impression is quite
indescribable. Fir although we know what to expect as the architectural world has popularized both the
design project and the photographs of the two already functioning water craters – yet the visit to the spot
exceeds all expectations. On an immense square interspersed with beautifully designed green stripes of trees
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and carefully selected low-growing plants, in place of the former towers, one can see the chasm created by
two quadrangle-shaped craters which appear to suck one in. The immense masses of water tumble down
with intransigent power and impetus. The phenomenon is electrifying when one realizes the sheer number
of the people who died here, whose names had been engraved on the black stone collars that surround the
craters, and the hectoliters of water which thunder incessantly down the quadrangle-shaped craters, seem to
carry the onlookers with them. This, what might seem like a very simple conception, has turned out to be
quite an ingenious idea in its realization. It is only when one is there that one is able to fully appreciate the
immensity of this phenomenon and experience the trauma of this space. In the context of the architecture
which is being created here, the aura of the tragedy creates an impression which is never to be forgotten.
Participation in cultural events – included chiefly participation in the celebrations associated with
the 70th anniversary of the foundation of the Piłsudski Institute; the latter took place in the Polish Consulate
in Madison Ave. (Jan Karski Corner), where in the stylish interiors of the Consulate, in the company of
the cream of the Polish community in the USA, the present and past achievements, history and activity
of the Institute had been summed up. The program included a presentation of archival and contemporary
documentaries (Tomasz Magierski), a piano recital by Magdalena Baczewska, a New York soloist and
professor of music, and then a banquet and an academic symposium on the following day.
In the PIASA gallery at the Polish cultural center, I participated in the opening of an exhibition
by Rafał Olbiński which was accompanied by a recital of a Polish jazz saxophonist Krzysztof Medyna
– a positive example of the highest degree of professionalism and extremely high artistic standards of
Polish artists who really count in the rich artistic life of New York. As I was able to learn from the Polish
press – from an interview given to Gazeta Wyborcza, it is not far from here that one of the greatest
Polish jazzmen, a representative of the highly valued Polish free-jazz, and my favorite trumpeter Tomasz
Stańko, is also living.
Opening of my own exhibition. Last but not least – after all this is what I chiefly came here for
– I hung up my own exhibition of paintings together with many other artists from different countries; the
exhibition was organized in the New Century Artists gallery. The above gallery is but one of very many,
for altogether more than 60 which are located in the artistic neighborhood of Chelsea in NY. Along several
parallel streets on the western side (West NY) of Manhattan, one can find dozens of art galleries whose total
surface area makes up whole kilometers of exhibition rooms; it is possible to visit them one after another
and participate in all sorts of artistic events.
At the same time, right next door to this gallery, passers-by were able to view yet another work of
Bangsy, who had just arrived in New York; the press informed about a lucky viewer who unknowingly
purchased a series of his paintings and made a fortune on them. Apparently among the crowd of viewers,
who I had mingled with, there was also the author himself. But nobody knows for sure what he looks like.
In the home of Polish restaurateurs, Mr. and Mrs. Duda, I had an opportunity to meet Polish artists
who perform in the Metropolitan Opera: Mariusza Kwiecień – a famous baritone (on a par with Piotr
Beczała) who is singing the main part in Eugene Onegin, as well as Edyta Kulczak, a mezzo-soprano,
also a prima donna in Met and a performer of one of the main parts in this opera. Besides them, I also
met Tadeusz Domanowski, a virtuoso of the piano who performs to standing ovations in Carnegie Hall.
I renewed my contacts with an extremely successful NY architect and president of RIVAA, Tadeusz Sudoł.
I was short of but a few days to penetrate deeper into the milieu of the NY musicians and see them perform
in a live opera performance in the Met.
Personal and professional achievements consist, above all, of my own exhibition of paintings.
After all, the exhibition was held in Chelsea in Manhattan – the neighborhood made up of the most
prestigious galleries which promote contemporary art from all over the world, right in the heart of New York.
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The New Century Artists Gallery, in which I had an opportunity to exhibit my paintings, is located right
next to the famous High Line which is mentioned and described in all major architectural periodicals; it is
right next to the more and more numerous monuments of architecture which are the effect of the progressing
gentrification of this place. The galleries take up not only the ground floors of several neighboring streets
(between 22-27 Street West), but also many upper floors of tower buildings, sometimes making up „art
gallery towers”. New Century Artists is but one of a few galleries situated in this building; it is located on
the 4th floor, and is accessible by elevator, similarly as all the remaining ones. On the opening night of the
exhibition, during a 3-hour long event, no less than a hundred people turned up to see the paintings. People
who are interested in the avant-garde, and curious of the latest trends in the world of art, come right here,
to the center of exhibitions representing various trends in art. Even when visiting a concrete event which
interests them, they visit a whole series of other exhibitions which take place next to it. A big interest of the
public, private conversations, making new contacts, exchanging visiting cards, discussions and contractual
reviews of art critics – this was all part and parcel of my collective exhibition; prior to the exhibition, every
exhibiting artist had to purchase the right to exhibit and buy the space to exhibit his works. The success of
having exhibited my works at the invitation of this NY gallery was sealed with the fact of selling one of my
paintings – as one of but two paintings sold from the entire exhibition. Thanks to a positive reception of my
work, the rest of the 10 paintings which I had brought with me to NY had stayed on to be resold and included
in various other occasional exhibitions – until another, this time individual exhibition of my paintings in
NY, booked in the PIASA and RIVAA galleries. This indeed constitutes a great honor and success for me.
The dates of prospective exhibitions depend exclusively on the possibility of financing the trip to the USA
and the sending of my paintings. The latter constitute a considerable expense which seems more sensible in
the case of a longer stay and the opportunity to work on the new paintings on the spot. Such an invitation
to an international artists’ workshop in Canoa Ranch Resort in Arizona, has already been offered to me…
maybe it is worth taking advantage of the opportunity and test myself in a new environment?
At this point one is forced to come to the conclusion which seems to be a bit of a truism: namely that
all niche type of activities seem worth pursuing in big metropolises simply because of a bigger community.
The success rate is a matter of sheer numbers.
Exploration of the academic and artistic environment also included visits to the Polish Institute
of Art & Sciences of America, Piłsudski Institute of America, Roosevelt Island Visual Art Association, as
well as visits to Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Pratt
Institute School of Architecture, New York Institute of Technology. I selected these schools of architecture
after becoming acquainted with the rankings and opinions and also after exploring the practical possibilities
of reaching these campuses. In the effect of these visits I was able to obtain a large portion of information
and make photographs of these schools of architecture, and to compare teaching standards and their visual
effects. The cursory conclusions concerning the above schools confirmed the traditionally high prestige
of Columbia University, which does not however enhance the quality of the school of architecture itself,
as the latter is housed in a relatively small building with a large library, but is deprived of its own fullyequipped art, construction and model making workshop. Its profile is rather technical, although (apart from
the fundamental obligatory program) it also offers to students participation in numerous attractive cultural
events, which are usually accompanied by commentary, and discussions with professionals: creators,
artists, art critics. The immense university campus gives an opportunity to cooperate, sustain mutual interprofessional contacts and make use of the fantastic academic resources and library. The school’s prestige
facilitates all outside activities.
The school which seems to provide the most comprehensive and broadest preparation to the
architectural profession is Pratt Institute in Brooklyn. Within its campus one can find a school which
corresponds to what might be called an Academy of Fine Arts; the latter allows students of architecture
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to participate in its fine arts classes. Although restricted in their range, these classes give the students of
architecture an opportunity to have full contact with various fine arts and the techniques used by them. The
aura of the Architecture department, a converted brick building adapted to the new needs and continually
extended – serves very well the concept of an architect’s work and it has provided excellent conditions for
the study of this discipline. The entire campus which is situated in a comfortable, quiet and well-organized
neighborhood gives students a full comfort of study and full professional development.
NYIT is a school in the city center, situated right next to the grand-scale Columbus Circle. The
Faculty of Architecture takes up three floors of this immense building, and it takes advantage of the
common sections, including the Fine Arts Department, situated on the higher floors, where fine arts classes
for young architects are also held. Similarly as in Pratt Inst., the different school departments provide
mutual educational activities to each other. As the leading institutions in the sphere of teaching architecture,
all these schools ensure very good conditions of work for the students: one’s own permanent place for
the preparation of all projects with a permanently accessible self-operated printing center for each group,
model-making and construction workshops and the possibility of using the workshops of other faculties
available within the campus. The whole school remains accessible to the students 24 hours a day. The
most artistic profile seems to be represented by the Brooklyn school with Pratt Institute. All of the abovementioned schools charge a very high tuition fee to their students; however, they ensure a very high standard
of tuition, as well as prestige and easier professional start.
Visions of the future, ecology and sustained development. Many of the topics which are of interest
to contemporary urban designers have not been explored for lack of time. “City farms” are represented in
New York itself chiefly by the project „Rooftop farm” of 2008 - in Brooklyn Grange (37-18 Northern
Boulevard, proprietor Ben Flanner), small truck-farms and in quite a traditional form. Bigger city farms
cultivated in a traditional way are mainly to be found on Long Island. During such a short stay, I was not
able to locate any tower farms and cultivations on the roofs. Bird’s eye-views of the city (GE Tower) do not
reveal such places within the boundaries of the Manhattan.
3. Conclusions
Generally speaking, New York and the surroundings are rather characterized by a certain the
wastefulness of material and natural resources. What prevails is the everyday comfort of utility over the
predictions for the future. The potential of the state still appears to be unlimited. It is only the efforts
of the last few years that testify to a greater interest in natural resources and the beauty of nature.
Educational programs have incorporated the theme of the economy in the use of natural resources and
care for the environment into the framework of teaching syllabuses. The Americans have even created
a Museum of Reclaimed Urban Space (MoRUS) – which documents examples of bad, and chance use of
deserted and derelict neighborhoods or buildings, as well as the plans of their renovations, modernizations
and reconstructions. The exhibition is accompanied by all kinds of exhibits which are to evidence the
changing fortunes of these places. It operates on the principles of a voluntary service and its goal is
chiefly to activate the environments of the neglected places, and above all to protect the remnants of the
past, or the exceptional traditions of these neglected places – for present-day residents and for future
generations.
The trip was extraordinary, although it concerned the ordinary realities of the contemporary life of
a city. It produced tangible, even financial, but chiefly mental results, brought about by the realization of the
simultaneity of existence of a familiar reality, which is nevertheless different from our own European one.
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It is an extremely broad topic which will be developed and made use of in my own subsequent research as
well as in didactic work. The very collection of digital photographs, to be used in various ways, numbers
5300 shots.
This city gives one a sense of freedom. Why? Because it continually buzzes and simmers underneath
the surface, because it creates opportunities and choice, because no one dictates anything to anybody, but at
best rewards or rejects, but always allows one to prove oneself; here you can be yourself without mentioning
your name, because you will find others like you everywhere; life does not have to be unbearable, as you
may with impunity derive joy from everything around you. That is until you do not come into a conflict with
the law – naturally. Here even expensive and affluent places seem to be within one’s reach.
And that is precisely what I admire New York for: namely for the fact that the human masses in the
street do not at all seem to be worried by the prosperity of a handful of the well-to-do. You feel like an ant in
a huge ant-hill and you know that without you, the others will not survive – as the mass consists of you and
the others. Let them strike their big business deals, even at your expense, as long as you can feel free and do
not have to worry all the time. After all even you can be a Citizen of this biggest, most-wonderful, strongest
and most influential state in the world. Here a Citizen does indeed matter. It is important to believe it.
I am returning to Krakow. What is waiting for me is a pile of correspondence which includes a longforgotten traffic ticket from a few years ago and a reminder about an apparently unpaid car insurance
premium from two and a half years ago (which I remember having paid).
It is comforting that a month later I receive news about a session of the PIASA academic council at
which my membership in the Polish Institute of Arts & Sciences of America had been approved.

1. Refleksje powrotu
Pobyt studialny w obcym mieście dla mnie, urbanisty, architekta, malarza i humanisty zarazem – to
studiowanie pełnej aury miasta. Składają się na nią nie tylko sztuczne (obce naturze) twory architektury
i ich szeregi wypełniające układy urbanistyczne. Na pełną aurę miasta składają się głównie żywi mieszkańcy i użytkownicy wraz ze swoją pamięcią, aktywnością, potrzebami i marzeniami. Specyfikę każdego
miasta tworzy przekrój społeczny charakterystyczny dla pełnionych przez miasto funkcji, klimat miejsca
i mikroklimat subkultur lokalnych. O jego kolorycie stanowią zjawiska socjologiczne budujące nowe wzorce zachowań, potrzeb i poglądów. To one kreują zaczyn nowej myśli architektonicznej. Nie sposób więc
opowiadać o architekturze, nie licząc się z życiem które sama generuje, utrzymuje i kształtuje. Natomiast
prawdziwe życie temu miastu zapewnia człowiek. Wszelkie zatem aspekty humanistycznego odbioru architektury są równie ważne jak czynniki techniczne warunkujące powstawanie realnej architektury. Są
bodaj nawet ważniejsze, bo to one warunkują tej architektury trwanie i cały sens jej istnienia.
„Życie jest prawdopodobnie okrągłe” – napisał kiedyś Van Gogh, mając pewnie na myśli, że życie
otacza każdego z nas. Podobnie brzmi stwierdzenie Jaspersa, że „Każdy byt jawi się w swoim otoczeniu”1,
co oznacza, że nie da się wyizolować stworzenia z jego naturalnego środowiska [2]. „...it seems to me that
here we have the phenomenological problem very clearly posed. It should be solved by enriching it with
further examples to which we should add other data, taking care to conserve their nature of intimate data,
1

Tłumaczenie przytoczonych sformułowań – własne; Karl Jaspers, Van der Wahrheit, s. 50, za: Bachelard Gaston The
poetics of Space. The classic look at how we experience intimate places (Poétique de l’espace), New York 1994.
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independent of all knowledge of the outside world. Such data as these can receive nothing from the outside
world but illustrations. We must even be careful lest the too vivid colors of the illustration make the being
of the image lose its original light”2. Bachelard
������������������������������������������������������������������
formułuje ten problem fenomenologiczny następująco: każde zjawisko musi być wzbogacone dla pełnego odbioru o zewnętrzne dane, które dadzą mu tło (zilustrują
kontekst). Jednak ostrożnie, aby te dodatkowe dane, zachowując pełnię obrazu fenomenu, równocześnie
nie przyćmiły jego oryginalności i odrębności.
Podobnie architektury również nie da się wypreparować z organizmu miasta. Pojedyncze ikony nie
zaistnieją bez swojego otoczenia – tła, jakie daje bliższe i dalsze sąsiedztwo. Każdy obiekt miasta ma swoje
sąsiedztwo i daje tło następnym. Bez znajomości szerokiego kontekstu i didaskaliów trudno wyciągać daleko idące wnioski. Architekci winni są znajomości tych problemów w holistycznym zakresie wiedzy.
Poznanie obcego miasta odpowiada wprost zadaniom imageability3 – to zdolność zbudowania we
własnej wyobraźni jak najpełniejszego modelu topografii Nowego Jorku z umiejscowieniem jego najważniejszych znaczników przestrzennych – landmarków, naniesieniem wyuczonych i rozpoznawalnych ikon
architektury, wyznaczenie głównych powiązań komunikacyjnych łączących charakterystyczne dzielnice
obudowujące znaczące miejsca, lub węzły komunikujące najważniejsze kierunki – osie miasta4. Teoria
Lyncha wyróżniająca 5 głównych figur przestrzennych składających się na mapę mentalną przybysza (każdego użytkownika) w moim przypadku, zdała doskonale egzamin: powtarzane szlaki, rozpoznawane ściany
i zamknięcia, charakterystyczna zabudowa poszczególnych dzielnic, place i główne węzły komunikacyjne,
oraz ikony, zazwyczaj wieże i wieżowce o znanych kształtach. Te znaki przestrzeni miasta szybko zapełniły
własną mapę przestrzeni dla pewnego poruszania się w nowym miejscu.
Wbrew skali wysokości i intensywności zabudowy Nowy Jork jest bliski stolicom europejskim.
Przedkładanie komunikacji pieszej, rowerowej, a także metrem przybliża jego problemy urbanistyczne
miastom Europy [3]. Wszechobecny samochód jako symbol „amerykańskości” z wjazdami zamiast wejść
i z szesnastoma kondygnacjami parkingów dla mieszkańców wyższych kondygnacji (Marina Tower w Chicago), tutaj nie rzuca się nigdzie w oczy. Samochód, który „okazał się najbardziej różnorodnym, agresywnym i estetycznie nośnym elementem miejskiego krajobrazu”5 w tym mieście wcale nie dominuje. Gdyby
nie rygorystyczny układ nowoczesnej urbanistyki i zagęszczenie wieżowych „kamienic”, można by się
poczuć jak na kontynencie. Sprzyja temu wyczuwalna wspólnota kultury Zachodu. „Manhattan is the arena
for the terminal stage of Western civilization”6. (Manhattan jest sceną teatru Zachodniej cywilizacji – do
końca jej trwania). Sukcesywnie przeze mnie przyswajane i nanoszone na mentalną mapę Nowego Jorku
coraz to nowe wartości, z czasem precyzowane i podsumowywane metodami zarówno naukowymi jak
i wrażeniowymi, budują stale aktualizowany obraz Nowego Jorku.
Zakładając stabilność uwarunkowań miejsca, jakim jest miasto, oraz wpływu lokalnego środowiska, wzięłam pod uwagę dla wartościującej mapy przestrzennej Nowego Jorku, w poznawczych analizach
własnych, głównie zmienne warunki techniczne architektury [4]. Całościowy wynik dający efekt wizualny
jest bowiem sumą działania wszystkich określonych w systematyzującym schemacie czynników7. Wygląd
2
3

4

5
6

7

Ibidem, s. 232.
W teorii Kevina Lyncha o strukturze przestrzeni urbanistycznej (The Image of the City (1960) – zdolność statystycznego mieszkańca miasta do wyobrażania i odwzorowywania przestrzeni zurbanizowanej).
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architektury oraz funkcjonowanie urbanistyki są efektem finalnym działań projektowych, ale obraz przestrzeni miasta to pełnia, na którą składają się też ruchliwi, korzystający z usługowej specyfiki miasta ludzie,
z całym swoim kolorytem odmienności etnicznych, osobowościowych, zawodowych czy osobniczych.
To oni korzystają z zastanej oferty organizmu miejskiego, uzupełniając ją jednak na własny użytek
lub środowiskowe potrzeby tkanką „na miarę” – na miarę możliwości, potrzeb, wyobrażeń. Zmienność
i różnorodność stylu życia drobnych inwestorów wymusza też działania projektanckie na różnym poziomie. Profesjonalnie obserwujemy gorączkowo nowinki projektowane przez star-architektów, zwłaszcza
w stolicy świata, jaką jest Nowy Jork – jedno z kilku zaledwie global cities, „tymczasem otaczające nas
środowisko zbudowane składa się wyłącznie z takich przeciętnych obiektów, których jakość decyduje o jakości życia nie tylko jednostek, lecz także społeczeństwa. Tylko powiększanie wiedzy na temat jakości
otaczającego nas środowiska może podnieść poziom zarówno kształcenia, jak i działań profesjonalnych
w przyszłości”8. Również poznawany właśnie „od podszewki” Nowy Jork ma wiele charakterystycznych,
choć nie zawsze najpiękniejszych wizerunków, wpływających na całościowy jego obraz. Jako niedostatek
czy bolączka są one istotne do określenia pola działań projektanckich, a w kontekście wzorcowego oddziaływania tej aglomeracji na profesjonalny ruch architektów z reszty świata niezmiernie ważne do zdefiniowania. Bez wątpienia należy ich szukać wszędzie, nie tylko na oficjalnych wizytówkach zdobionych
architektonicznymi ikonami.
Współczesne, rozszerzone podejście do badań dotyczących architektury i urbanistyki zakłada transdyscyplinarne i interdyscyplinarne traktowanie problematyki, włączając wszelkie, również nienaukowe
aspekty działań. Nadrzędną wartością jest bowiem kształtowanie „zdrowego i przyjaznego użytkownikom
środowiska zbudowanego, w myśl zasad:
• budowanie środowiska urbanistycznego ma zapewnić wygodę i bezpieczeństwo,
• budowa miasta i jego społecznego uwarunkowania ma zapewnić czytelność układu gwarantującą bezpieczeństwo i ład przestrzenny z estetyką włącznie,
• budynek ma zapewnić bezpieczeństwo i wygodę oraz zaspokoić potrzeby estetyczne”9.
Do technik badawczych dołączyła tzw. metoda delficka polegająca na serii powtarzanych w odstępach czasu wywiadów i ankiet. Jakkolwiek opracowana metodycznie i wyznaczająca kierunek oczekiwanych zmian stosunkowo najtrafniej, jest też nieprecyzyjna, więc nie w pełni miarodajna, chociaż niezależna
w opiniach i jako anonimowa niepodlegająca wpływom osób czy grup.
Z punktu widzenia projektantów najefektywniejszą wydaje się metoda „burzy mózgów” polegająca na ścieraniu się poglądów interdyscyplinarnej grupy ekspertów i ocenie ich przez inną podobną
grupę fachowców. Najistotniejszym założeniem jest dopuszczenie pod ocenę wszystkich pomysłów, nawet z pozoru nierealnych i zupełnie fantastycznych. Liczą się pomysły grupowe, ale też pojedynczych
niezależnych osób.
Obydwie, bazując na niebezdyskusyjnych walorach, cieszą się niepełnym powodzeniem. W praktyce, najczęściej zadowalamy się analizami SWOT jako przybliżającymi obiektywne jakości. Często podejmuje się próby wstępnych szkicowych rozwiązań, organizując np. tematyczne warsztaty projektowe.
Generalnie kierunek rozwoju badań wskazuje na stałe rozszerzanie kręgu działań i dyscyplin zaangażowanych w problemy poznawcze zarówno badań nad architekturą i urbanistyką, jak i nad usprawnieniem
działań projektanckich.
Dlatego wielowymiarowe i różnorodne rozpoznanie problemów, przejawiające się wieloaspektowym poznawaniem miasta, ma prawdziwie wymierny i odkrywczy wpływ na osąd i kreowanie zaradczych
działań zarówno naukowych, jak praktycznych i dydaktycznych. Te walory określili już w połowie zeszłego wieku paryscy sytuacjoniści (wyzwolenie wyobraźni z sideł „spektaklu” – Guy Debord).
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Nowy Jork i Ameryka mają historię przeszczepiania wprost wzorców kultury europejskiej, w tym
architektury i urbanistyki. Posiada zastane wartości, ma też w historii ambicje otherworldliness – tradycje, nadal kultywowane konsekwentnie, pozbywania się z architektury wszelkich znamion nawiązywania do jakichkolwiek miejsc. Ma ambicje niezależnej nowoczesnej formy i wysublimowanej technologii.
Ma ambicje niezawisłego pola doświadczalnego dla architektury „kosmicznej” – nieoswojonej i nieograniczonej [5]. „...modern architecture wants to perform without belonging to the scheduled performance: even
in its most aggressive campaigns of realization it insists on its otherworldliness”10.
Ale też równocześnie czerpie z wielokulturowego bogactwa potencjału ludzkiego [6]: „Lekcja, której Nowy Jork udziela innym bogatym miastom jak Amsterdam, Paryż, czy Tokio, jest taka – imigracja się
sprawdza. Miasto potrzebuje imigrantów, nawet nielegalnych. „Gospodarka naszego miasta byłaby cieniem samej siebie, gdyby tu nie przyjechali i upadłaby, gdyby zostali deportowani” – burmistrz Michael
Bloomberg.
Każdy imigrant to epopeja. Zwabia ich tu mit założycielski miasta: szukają ucieczki od historii
osobistej i politycznej. Dla nich Nowy Jork jest miastem drugiej szansy”11. Bez tego kolorytu, mieszanki
ras, zadziwiającego języka niezrozumiałego i zrozumiałego zarazem dla wszystkich, ciekawości i aprobaty
dla każdej nowości, wyrozumiałości i szerokiego gestu, oraz pogody ducha, zapału i młodzieńczej fantazji
– byłby Nowy Jork podobny innym dużym miastom zachodnim. Pozostaje jednak ciągle odmienny i frapujący. I dlatego trzeba zgłębiać ten fenomen urbanistyczny wszelkimi sposobami, aby móc ująć w karby
naukowych metod.
Oglądanie, doświadczanie, chłonięcie i sensualne odkrywanie Nowego Jorku, weryfikowanie cudzych sądów i osądów stało się dla mnie – interdyscyplinarnego badacza architektury i kultury miasta –
podstawą do dalszych podsumowań i wniosków profesjonalnych. Z kolei zasób doświadczeń podbudowany zgromadzonymi tekstami i dokumentacją fotograficzną posłuży jeszcze przez kilka lat pracy naukowej
jako materiał porównawczy i ilustracyjny.
2. Mrówka w Nowym Jorku (październik 2013)
Nowy Jork to miasto o niepowtarzalnej ruchliwości i tempie życia, z tolerancją i równoczesnym
przyzwoleniem na indywidualny rytm codziennego biegu; niezwykle kolorowe zarówno rozmaitością
i mieszankami ras ludzkich, jak i z rozmaitością postaw, wyglądu, ubioru, zachowań, z akceptacją szeroko
zróżnicowanej interpretacji poprawności. Nie znaczy to, że Amerykanie nie liczą się z etykietą, czy nie
przestrzegają zasad. Raczej tolerują odmienność postaw i nie stwarzają problemów formalnych w codziennym życiu. Niosąc stale ze sobą aparat fotograficzny, aż świerzbi ręka, żeby utrwalać twarze i postaci. Jedynie zakodowane głęboko prawo do prywatności powstrzymuje od przyglądania się typom ludzkim i ich
fantastycznie różnorodnym kreacjom. Ujmuje ogólna pogoda ducha, wszechobecny uśmiech, otwartość dla
nowości, nowych rozmówców, przybyszów, chęć doraźnej pomocy, nienachlana ciekawość drugiego człowieka. To miasto, w którym nie czuje się wieku, bagażu lat jesteś oceniany i akceptowany według twoich
zachowań z ogromną dozą tolerancji. Liczy się raczej sprawowana funkcja i jej rola, niż głęboki szacunek
dla wartości. Uczestniczysz w ogólnym ruchu – na ile jesteś w stanie sprawny, zainteresowany, wydolny.
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Ale też rację mają socjologowie: jesteś traktowany nie według osobowości, ale wyglądu. Niewydolnych
przesuwa się w bezpieczniejsze rewiry, niewytrzymujący tempa i konkurencji – sami przenoszą się w tańsze i spokojniejsze rejony kraju. Pewnie dlatego w Ameryce liczy się ten, kto poszukuje oryginalności i wyróżnienia z tłumu w pracy i życiu zawodowym i wśród społeczności – ulica to też scena, to przedłużenie
areny codziennych zmagań z życiem i rzeźbieniem jego osobniczej jakości.
Wszędzie obowiązuje praktyczność, wymierność i wartość sprzedażna. Dzięki temu również rynek
kultury dyktuje wysoką cenę dla wartościowych produktów sztuki. Elity i nisze znalazły tu niezwykle
chłonny rynek i możliwości zaistnienia. Dla przedsiębiorczych wyczuwa się głęboki potencjał możliwości,
chociaż rządzą nieprzejednane prawa rynku.
Widać to już na przykładzie żywności: jest wszędzie dostępna i w każdej postaci, gotowe potrawy
do spożycia od razu i na wynos. W restauracjach, punktach gastronomicznych o różnym profilu i stylu,
aranżowanych ogródkach i czasowych kafejkach oraz wielkiej ilości różnorodnych ruchomych przewoźnych kiosków, stoisk i samochodowych barów, a także przygodnych sprzedawców – są całe sieci dystrybuujące etniczne specjalności i smakołyki w ogromnym wyborze. Ceny są zróżnicowane, ale przystępne,
a jakość jedzenia stanowi o powodzeniu, wysokości obrotów i warunkuje utrzymanie się na rynku. Amerykanie lubią jeść, dużo jeść – porcje mierzone są na duże i potrzebujące energii osoby – chętnie też poznają
rozmaitość i egzotykę różnych kuchni, są otwarci na nowości niesione imigracją. A jedzenie zbliża ludzi
i umożliwia zadzierzganie nowych, również tych pożądanych kontaktów. Jedzeniu w pośpiechu i z bluetoothem w uchu też nikt się nie dziwi, bo nadrzędność interesów rozumie każdy. W Nowym Jorku nie ma
chwil straconych. Nie ma czasu do zmarnowania, ale nie ma też nudy.
Ten sam pośpiech, nieustanny ruch, dokładność penetracji terenu i oczyszczania pola pracy obserwuje się w bardziej popularnych miejscach sprzedaży. W dużych sklepach, gdzie widać przestrzenie
handlowe, zarówno w Macy’s, jak i w TK Maxie czy foodstore, „czyszczenie” lub raczej „oczyszczanie”
z lepszych lub atrakcyjniejszych towarów jest wręcz widoczne. Nowy Jork od ulicy wygląda jak kopiec
mrówek bezustannie się poruszający i przemieszczający większe i mniejsze obiekty we wszystkich kierunkach aż do ich zniknięcia, w sobie tylko znanym porządku i kolejności. Ten zorganizowany porządek
jednak panuje i obowiązuje.
Poznawanie miasta, uczenie się topografii, identyfikacja landmarków architektury, lokalizacja ważniejszych miejsc i zespołów – to proces żmudny, zabierający wiele dni pieszych spacerów, ale najistotniejszy dla rozpoznania aury i charakteru miasta. Wszystkie znane z literatury pięknej i profesjonalnej ikony,
obiekty i historyczne pamiątki trzeba zweryfikować na miejscu i usystematyzować na własny użytek. 4 tygodnie pobytu to czas, żeby się zorientować. Jednak do poznania takiego miasta jak Nowy Jork pewnie nie
starczy życia. Zmiany i eventy następują nieustannie w różnych częściach miasta równocześnie. Po takiej
wizycie pozostaje jedynie ogólne wrażenie dające możliwość odnalezienia się w dyskusji porównawczej,
ale tylko w kategoriach powierzchownych, tzn. bardziej autorytatywnego – z autopsji – wyrażania opinii
zawodowych. Trudno mówić o pełnej znajomości miasta. To miasto zadziwia, fascynuje, napawa optymizmem i ogromną energią w poczuciu niepoliczalnych możliwości dających się wyczuwać pod powierzchnią nierozeznanej jeszcze do głębi istoty miejsca.
Wspaniała słoneczna pogoda i temperatury niespodziewanie wysokie jak na tę porę roku (w roku
2013 o 10°C powyżej średniej) pozwoliły wędrować bez końca ulicami NY i korzystać z komunikacji
miejskiej dopiero po całkowitym zmęczeniu. Łatwa dostępność, przystępne ceny i rozmaitość smakowa
różnych kuchni etnicznych rozmieszczonych wszędzie, gdzie tylko pieszy dociera – pozwalały nie myśleć
o aprowizacji i nieskrępowanie organizować trasę podróży.
Downtown. Sercem układu urbanistycznego miasta w imagu Nowego Jorku jest Financial District, Press Center, 5th Avenue z równoległą Broadway Avenue jako kręgosłupem humanizującym bardzo rygorystyczną rusztową strukturę miejską, aż po Times Square, z punktami zatrzymania na placach:
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Washington jako otwierającym wielką oś, Union, Columbus, aż po Grand Central Station, z Empire, Chrysler, GE Rockefeler – wieżami – ikonami rozpoznawanymi i znanymi już z historii architektury współczesnej Zachodu. Ogromny w swoim założeniu Central Park, zupełnie różny od starannie utrzymywanych
wypielęgnowanych i zróżnicowanych w charakterze parków londyńskich. Ogromny i stale pełen ludzi.
Rocznie park odwiedza ponad 25 milionów osób. Tłumy, niezrozumiałe dla refleksyjnego Anglika, melancholijnego Skandynawa, czy po prostu przestrzegającego bon-tonu europejczyka, regulowanymi strumieniami wyczynowo biegają, chodzą, spacerują wokół 106-hektarowego Resevoir Jackline Kennedy, równie
wielkiego jak wszystko w Ameryce, jeżdżą na rowerach, ew. leżą na trawniku i pływają gondolami po widokowym kiczowato-urokliwym stawie. Jak zawsze poraża albo ogrom, albo nagromadzenie detalu. Na specjalnie przystosowanym zielonym polu – stadionie organizuje się koncerty i masowe imprezy. Wtedy duże
ilości policji regulują ruchem zamiennym w parku i pilnują porządku i spokoju. Wszystko zdecydowanie,
ale uprzejmie i z uśmiechem, dowcipkując z grupami młodzieży. Policja prewencyjnie przysposobiła do
działań porządkowych duże ilości młodej „trudnej” populacji miasta, która w mundurach policyjnych z największym zaangażowaniem i zrozumieniem najlepiej utrzymuje sytuację pod kontrolą zamiast mieszać się
w potencjalne zamieszki. Od czasu takich i podobnych decyzji mera Nowego Jorku Bloomberga, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców miasta podniosły się znacznie. Dla przybysza poczucie bezpieczeństwa
wydaje się niekwestionowane. Słynne są decyzje tegoż polityka dotyczące spożycia śmieciowej żywności,
zakazu sprzedaży dużych butli z napojami gazowanymi (tylko do 0,7 litra), propagowania i sprzedaży zdrowej żywności, zorganizowania miejskiego ruchu rowerowego na dużą skalę, regulacji ruchu kołowego. Ten
polityk z ogromnym własnym zapleczem finansowym, czyli nie korzystający z pieniędzy publicznych, zadbał wydatnie o zdrowie przeciętnego nowojorczyka. Wymierne efekty już są widoczne w populacji miasta
i to zadecydowało o kilkukrotnym przedłużaniu jego kadencji. Nawet jeśli pewnej części społeczności nie
w smak idą znaczne podwyżki cen używek, zakazy palenia, ostatnio palenia nawet elektronicznych papierosów i podsumowują efekty tych działań jedynie jako nikłe wpływy do budżetu miasta – to ostateczne
saldo korzyści przemawia za tymi decyzjami.
Przybysz ma wrażenie niezwykle ostrożnej i bezkolizyjnej jazdy samochodów na wielopasmowych
arteriach miasta o przemieszanym ruchu wielo- i jednośladów oraz tłumów pieszych beztrosko przecinających jezdnie poza wyznaczonymi pasami albo bezpardonowo wkraczającymi na pasy dla pieszych pomimo czerwonych świateł. Całe miasto (podobnie jak w Paryżu, Londynie, a nawet Krakowie) przetykane
jest wielostanowiskowymi stojakami niebieskich jednakowych rowerów miejskich do wypożyczenia za
niewielką opłatą kartą kredytową w stojącym obok parkometrze i do oddania w innym podobnym miejscu. Czip karty kredytowej, a gdzie indziej cyfrowego paszportu, otwiera (rejestruje) i ułatwia szybkie
bezkolizyjne poruszanie się po ważnych obiektach. To wygodne, a jednocześnie przerażające. Amerykanie
przyzwyczaili się do rezygnacji z anonimowości i z pełnej prywatności. Na miejscu wydaje się naturalne
niezasłanianie okien, znane z filmów amerykańskich obserwacje sąsiedztwa z przeciwka wydają się równie
oczywiste co przydatne. Takie status quo raczej buduje poczucie więzi i bezpieczeństwa wspólnoty niż
wstydu i naruszania prywatności. Ciekawe, że po powrocie na „swoje śmieci” ta potrzeba izolacji natychmiast powraca.
To, co razi i dokucza, to nieustający zgiełk przeszywany przez okrągłą dobę klaksonami i syrenami pojazdów uprzywilejowanych, wzbogaconych dodatkowo dla lepszej słyszalności skrzeczącymi
drażniącymi dźwiękami. Piesi izolują się od hałasu słuchawkami w uszach z własną muzyką lub zdalnie rozmawiając z bliskimi czy załatwiając w biegu rozliczne sprawy. Ulica funkcjonuje jak foyer lub
dworcowy hol. Pozornie zajęci sobą bez reszty, są jednak gotowi zawsze do uprzejmej pomocy. Ulica
jest również forum kulturalnym i ruchomą żywą reklamą. Kwalifikowana scena dla rasowych artystów,
wirtuozów muzyków, ekwilibrystów, tancerzy i wszystkich mających coś do zaoferowania lub potrzebę
ekshibicjonizmu i sprzedaży. Przez miesiąc wędrowania ulicami tylko raz spotkałam się z ewidentnie
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chorym człowiekiem, który przy akompaniamencie prymitywnie nagranej orkiestry zapamiętale prezentował swoje nieudaczne pieśni. Najwspanialsze doznanie muzyczne z nowojorskiej ulicy to podziemny
koncert w długim rękawie przejścia łączącego perony metra, gdzie czterech jazzmanów we wspaniałym leniwym, absolutnie profesjonalnym swingu prezentowało wariacje na temat standardów muzyki
Gershwina. Ten najbardziej amerykański kompozytor, klasyk gatunku, odtwarzany przez największych
wirtuozów (np. Menuhin i Grapelli) oraz najlepsze orkiestry świata – tutaj, w autentycznym otoczeniu
i kolorycie nie tylko amerykańskiej ulicy, ale wręcz dosłownie podziemia – brzmieli porażająco pięknie.
Bez przymusu i biletów wstępu, tylko dla prawdziwie zainteresowanych, zatrzymujących się w biegu dla
nich tylko – muzyków i ich pięknej gry – to prawdziwa uczta.
Inna uczta, równie głęboko utrwalająca specyficzny urok Nowego Jorku, to uczta smaku, czyli wyrafinowane danie – przystawka przed zamówioną w innym miejscu kolacją. W doborowym towarzystwie
pary wziętych architektów nowojorskich, na środku Broadway, gdzie w ciepły wieczór można usiąść w zaimprowizowanym ogródku obok przechodniów i nocnych samochodów przy wystawionym na chodnik
stoliku, nieco chybotliwym i prostym, ale zastawionym paterami różnych gatunków ostryg na kruszonym
lodzie z dodatkami sosów do smaku i szampana. Ta fantastyczna mieszanka wykwintu i nonszalancji zdaje
się najbardziej charakteryzować lokalny czar.
Na ulicy są również miejsca biedy będącej udziałem bezdomnych. Dlatego małe parki lokalne tzw.
pocket parks zamyka się w nocy, a miejsca publiczne, gromadzące użytkowników, takie jak dworce, urzędy, poczty itd. w ogóle pozbawia miejsc siedzących w głównych halach dla sprawnej obsługi klientów
i ochrony przed włóczęgami.
W mieście ilość ludzi dookoła zawsze jest tak duża, że na ogół wszędzie trudno znaleźć miejsce
siedzące, chociaż ilość ławek i rozmaitych siedzisk miejskich wydaje się spora. Manhattan posiada też
jeden (jedyny zamknięty park prywatny) w Gramercy Historic District – w kwartale będącym jednym
z pierwszych tworzących urbanistykę Nowego Jorku w połowie XIX wieku, który decyzją konserwatorów
zabytków (Landmark Preservation Commission) został uznany za obiekt historyczny w 1966 roku i odtąd
wstęp do Gramercy Park wymaga klucza i corocznej opłaty, a przysługuje mieszkańcom otaczających zasobnych kamienic. Plotkarski świat opowiada o celebrytach mieszkających czasowo w sąsiedztwie parku,
takich jak Julia Roberts czy Tom Cruise. Dla porównania wiktoriański Londyn charakteryzują tradycyjne kwartały zabudowy mieszkaniowej, zamykające obrysem pierzei kwartału wewnętrzne parki, będące terenem przydomowej rekreacji dla ich mieszkańców. Stąd zresztą pewnie zaczerpnięto amerykańskie
pierwowzory. Nowojorczycy przywiązani są do swoich „zabytków”, będących często dla europejczyka
z wielowiekowych stolic kontynentu zabudową po prostu tradycyjną, oswojoną, choć tutejsza przewyższa
skalą znajome struktury, ale daleka jest jeszcze od potrzeby obejmowania ochroną konserwatorską. Na tym
polu ma Ameryka szansę zachowania pełni swojej świetności, dzięki wczesnemu określaniu historycznej
rangi budowli. Bardzo szybko następuje gentryfikacja dzielnic uboższych, za to atrakcyjnych kolorytem
i szybkie przesuwanie życia, np. twórczego artystycznego do Brooklynu, galerii wystawowych na Chelsea,
nocnego życia kawiarni i restauracji na East Side. Stąd właśnie biorą się też bieżące kłopoty lokalowe
polskiego Piłsudski Institute, zasiedziałego w tym rejonie (East), który ze względów koniunkturalnych –
podnoszenia cen nieruchomości i utrzymania – został wyeksmitowany z tradycyjnego miejsca, szczęściem
w złagodzonej nieco formie, dzięki środowisku polonijnemu.
Absolutnie niepowtarzalnym zjawiskiem urbanistycznym jest Times Square. Zjawiskiem reklamowo-informacyjnym, a w praktyce na równi dezinformującym i wprowadzającym w niekontrolowany trans,
na skutek wirowania bezskalowych obiektów, nieistniejącej, bo ginącej za ekranem i tekstem architektury,
dźwięków, obrazów, ruchu oraz wielości wszystkiego. Zjawiskiem oszałamiającym przez wszechobecny
ogólny ogrom. To rzeczywiście miejsce nie mające równych. Plac bez placu, budowle bez twarzy, brak
zachowania proporcji przedmiotów i obiektów, równoczesność różnorodnych, nieprzystających wzajemnie
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przekazów – to wszystko wprowadza odbiorcę w specyficzny trans, który szybko męczy, ale do którego się
tęskni i wielokrotnie wraca – zawsze inny, niosący nowe informacje. Takim właśnie sposobem i właśnie
w takich miejscach kształtowana jest opinia publiczna i nowe mody. Tak kształtuje się poglądy i wychowuje albo wręcz tresuje. To jest zjawisko nie znane jeszcze na taką skalę w Europie.
Do takiej jednak dyktatury zmierza - jak się wydaje – ogólny trend „reklamiarski” architektury
i „płynący” (wielkoskalowy, bez zatrzymań-zamknięć) charakter urbanistyki.
Podróże poza downtown to głównie piesze wycieczki w dalsze rejony Nowego Jorku – uptown,
wybrzeżem, w lokalne ciekawe rewiry. Nie mają jednak sobie równych wycieczki promami, których dziesiątki opływają miasto w stałym codziennym rytmie. Linia tramwaju wodnego wzdłuż East River pozwala opłynąć wschodnie wybrzeże, zawijając do przystanków w Queens i na Brooklynie, oglądnąć słynne
mosty: Brookliński, Jerzego Waszyngtona, Manhattan Bridge, Williamsburg Bridge, Verrazano-Narrows
Bridge – wiszący najdłuższy, łączący dwupoziomowo Brooklyn ze Staten Island; siedzibę ONZ, a przede
wszystkim zobaczyć cały zespół wieżowców Manhattanu od strony wody, czyli w pełnej krasie, po czym
zawinąć do Battery Park będącego letnią promenadą miasta. Stąd zaczyna się najatrakcyjniejsza wizualnie,
zwarta urbanistycznie część miasta.
Nabrzeże co kawałek zagospodarowane portami żeglugi przybrzeżnej oferuje połączenia promowe w kierunkach kolejnych wysp. Staten Island to kierunek szczególnie atrakcyjnych widoków morskich
Manhattanu, omijający z dość bliska znaną każdemu Statuę Wolności w New York Harbor, wyspę Ellis
z charakterystyczną sylwetką pałacu-muzeum w dawnym, do 1954 roku działającym tam Urzędzie Imigracyjnym, dokąd kierowano przybyszów wprost ze statków. Staten Island to zielona wyspa domów mieszkalnych o niskiej intensywności. Powstały w 1984 roku Greenbelt liczy około 45 kilometrów szlaków
turystycznych i jest jednym z ostatnich naturalnych lasów w Nowym Jorku.
Z New Jersey, zwłaszcza o zachodzie i po zmroku, widok Manhattanu jest imponujący. Nic nie
przebije przyjemności wysączenia szklanki long-drink w ogródku restauracyjnym klubu jachtowego z bezkresnym widokiem na błyszczący czerwonym słońcem, a potem migający milionami świateł biżuteryjny
diadem serca miasta i jego ruchliwe odbicie w oceanie. Wieczorna bryza pozwala żeglarzom rozwinąć
żagle (może na przygotowania do World Cup?). Sporo przepływa tędy wspaniałych jednostek, również
kilkumasztowych, z gaflowym ożaglowaniem – pewnie kiedyś był to widok zwyczajny, dzisiaj mieszają się
one z dużymi statkami i promami o mocy silnika i konstrukcji pozwalającej im na szybkie obroty w wodzie
niemal w miejscu.
Na Roosevelt Island można dostać się kolejką linową, co pozwala z wysokości podziwiać miasto
i mosty przerzucone nad rzeką. Jej szerokość przekracza europejskie wyobrażenie o rzece, ale wszystko
w Ameryce jest rzeczywiście większe. Rasowi Amerykanie też przekraczają europejskie normy wzrostu.
Roosevelt Island jest wyjątkowo małą wyspą, ale bardzo wydłużoną. Właściwie jedna główna ulica doprowadza wszędzie od Monumentu Roosevelta – znakomitego założenia parku autorstwa Luisa Khana, aż
po latarnię morską na drugim krańcu wyspy. Wyspa jest sypialnią miasta-molocha z cudnymi widokami
Manhattanu jak na dłoni, sypialnią znakomitą dla Nowego Jorku – dzięki bliskiemu sąsiedztwu, ale z klimatem spokoju dzielnicy mieszkaniowej o niewielkiej skali. Wysokie budynki mieszkalne w dobrze zorganizowanej otoczce zieleni i podstawowych usług zapewniają tu nowojorczykom wygodne życie i łatwy
dostęp do miasta.
Podróże poza miasto – wycieczka do Waszyngtonu i wyprawa wzdłuż Hudson do Beacon.
Postindustrialne miasteczko Beacon posiada nie tylko centrum zapełniane obecnie galeriami i sklepikami z wyrobami artystycznymi, wykorzystuje też poprzemysłowe obiekty na lofty, pracownie, studia
i nowe osiedla mieszkaniowe. W byłych halach wielkowymiarowych otwarto galerię sztuki współczesnej
mieszczącą najnowsze obiekty wielkoskalowe sztuki land-art, urban-art czy konceptualnej. Miasto roz-
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wija się, nowa sztuka przyciąga nie tylko artystów i turystów. Jest znakomitym zapleczem artystycznym
Nowego Jorku. Właśnie tutaj i pewnie tylko tutaj, ze względu na wielkoskalowość i zaskakujący charakter
wielu dzieł, można zobaczyć prace, w dużej mierze są to rzeźby takich znakomitości jak Richard Serra,
Robert Smithson, Joseph Beuys, Fred Sandback, ale i Andy Warhol, Sol LeWitt, Walter De Maria i wielu
innych, znanych jedynie z przedruków. Muzeum Sztuki Współczesnej Dia: Beacon Riggio Galleries ma
również swoją siedzibę na 22. ulicy w Chelsea na Manhattanie, na 5. piętrze, z salą dla specjalnych pokazów i odczytów oraz kilka stałych miejsc warsztatowych w otwartym plenerze. Wielu członków-sympatyków wspomaga działalność Dia. Z okolic Beacon wywodzi się wielu znakomitych, tutaj w Adirondacks
mieszkała i tworzyła przez wiele lat duma amerykańskiego malarstwa współczesnego – Georgia O’Keefe.
Stolica natomiast – Waszyngton – przedstawia dość zaskakujący obraz ze względu na monumentalną w skali The Mall – oś założeń parków i budynków rządowych wraz z parkami-pomnikami wojen,
które jako całość otoczone są bezpośrednio poza ścisłym dystryktem administracyjnym niską zabudową
jednorodzinną, typową dla południa kraju. Nawet handlowo-usługowe Georgetown wygląda jak pięknie
utrzymane, zasobne miasteczko amerykańskie, a nie jak stolica tak olbrzymiego kraju. Pewnie to właśnie
aura sentymentalnej historii jest gwarancją komfortowego życia dla urzędników państwowych. O całkowitym spokoju trudno jednak mówić w kontekście częstych protestów i manifestacji wokół Kapitolu i Białego
Domu. Trzeba przyznać, że służby ochrony działają błyskawicznie i z marginesem bezpieczeństwa. Nawet
akt desperacji kobiety za kierownicą, na skutek którego prewencyjnie zamknięto centralny dworzec, gdy
właśnie dojeżdżaliśmy do Waszyngtonu DC, wzbudził pełny alert i zmusił nas do opuszczenia pociągu
o stację wcześniej niż docelowa, a potem kazał trzymać się z dala od Kapitolu do końca dnia. Z kolei kryzysowy brak porozumienia i zgody na prezydenckie propozycje zmian systemu służby zdrowia utrzymywał
przez tydzień zamknięte obiekty państwowe, w tym niektóre muzea i budynki publiczne. Wachlarz wyboru
innych możliwości nie zakłócił jednak przyjemności poznawania zasobów atrakcji miejskich.
Wizyty w muzeach – to przede wszystkim Metropolitan, duma amerykańskiej historii i sztuki, ze
znakomicie edukacyjnie przygotowanymi ekspozycjami sztuki europejskiej i amerykańskiej oraz pieczołowicie usystematyzowaną ścieżką historyczno-poznawczą. Zasoby muzeum budzą podziw. Usytuowane na
zapleczu Central Parku stale się rozbudowuje, poszerzając ofertę wystaw, zyskując powierzchnię ekspozycyjną, zachwycając nową architekturą rozszerzającą stare muzeum.
Guggenheim Museum pełne jest fantastycznych znajomych z albumów i książek o historii sztuki
– dzieł budzących wzruszenie „odnalezienia po latach”. Wszyscy wielcy od Renoira po Picassa to cała
historia Europy odnaleziona w zbiorach zza oceanu świadcząca o wspólnych z nią korzeniach. Sam budynek znajomy z okładek historii architektury współczesnej – właściwie niepozorny dzisiaj, obudowany
wyrośniętymi ponad miarę sąsiadami. A taki był wielki i nieosiągalny w studenckim pojęciu sprzed lat.
Ale nie stracił urody, wciąż zadziwia krągłościami rzutu i spiralną duszą voidu. Nie bez przyczyny ochrona
zabrania fotografowania tej ikony architektury. Tajemnica jest do zgłębienia tylko na miejscu – własnym
doświadczeniem.
MoMA. MoMa to przeżycie – spektakl sam dla siebie. Budynek – wypełnienie trudnego planu –
plomba, najbardziej znacząca nie tylko w strukturze urbanistycznej, ale w całym życiu kulturalnym miasta.
Budynek przyciągający samą nazwą, zadziwiający rozkładem wnętrz i wielowymiarowych, nietypowych
przestrzeni, cały czas zaskakujących i wprawiających w zachwyt. Muzeum powalające zasobami zgromadzonych dzieł, zakresem dokumentacji, wachlarzem prezentowanych zagadnień artystycznych. Również z dziedziny architektury. Od Archigram po Mac Intosha. Jest Bauhaus i Aalto. Ożywają prawdziwe
didaskalia wszystkich prezentowanych nurtów współczesności. Są i wątki wschodnioeuropejskie, bliskie
naszej kulturze, są także wątki polskie. Tak kompletnego zbioru współczesnych osiągnięć kultury nie da się
zobaczyć gdzie indziej. Te zbiory w większości można nawet fotografować, byle bez flesza.
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A na deser ekspozycja czasowa: wspaniała wystawa prac Maigrette’a. Tu niestety obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. Zresztą gęsty tłum w sali i taki sam kłębiący się w kolejce do wejścia na wystawę (tu przydała się pożyczona od wielkodusznych znajomych karta członkowska) i tak nie pozwoliłby
na zręczne ujęcia obrazów. Wielka szkoda.
Jewish Heritage Museum jest warte zobaczenia dla samej urody bryły budowli, jej nawiązań do
ikonologii holokaustu, dokumentacji wątków polskich, poznania nieznanych faktów historii wojennej
i współczesności Żydów w Ameryce, Europie oraz dla prognozowania naszej wspólnej przyszłości. Multimedialnie przygotowana, niezwykle bogata w zgromadzone dokumenty jest ekspozycja dydaktyczna. Muzeum przystosowane do kontemplacji, pięknie położone na wybrzeżu, w zieleni, zapewniające organizację
spotkań, eventów, wystaw w niezwykle atrakcyjnym miejscu.
Niedaleko stąd stały do pamiętnego momentu zagłady dwie wieże: bliźniacze Twin Towers – World
Trade Center. Obecnie nadal toczy się tutaj budowlany wir. Wspaniała realizacja projektu Liebeskinda –
9/11 Monument. Wstęp za biletami, rezerwacja przez Internet – ale rzeczywiście warto. Wrażenie wstrząsające. Niby przygotowani, bo przecież świat architektoniczny rozpowszechnił i projekt i fotografie dwóch
czynnych już wodnych kraterów, jednak wizja lokalna przekracza wszelkie wyobrażenie. Na ogromnym
placu przetykanym pięknie wykrojonymi zielonymi pasmami drzew i zręcznie dobranej niskiej zieleni,
w miejscu dawnych wież, zioną wciągającą w głąb otchłanią dwa czworoboczne kratery. Z impetem walą
w dół z nieprzejednaną siłą ogromne masy wody. Zjawisko-performance porażające siłą przekazu, z zastraszającą ilością zmarłych osób w tle, których nazwiska wyryto na czarnych kamiennych kołnierzach
kraterów, a dudniące nieustająco i wciągające w głąb czworobocznych czeluści hektolitry rozszalałej wody,
porywają patrzących. Ten prosty, jak się wydawało pomysł okazał się zniewalająco wielki w realizacji.
Tylko na miejscu da się docenić wielkość koncepcji i przeżyć traumę tej przestrzeni. Aura tragedii w kontekście powstającej tu architektury dają wrażenie nie do zapomnienia.
Uczestnictwo w imprezach kulturalnych – to uroczystości 70-lecia Piłsudski Institute, które odbywały się w Konsulacie Polskim – w Pałacu przy Madison Ave. (Jan Karski Corner), gdzie w stylowych
salach reprezentacyjnych w towarzystwie śmietanki polonijnej podsumowano dotychczasowe osiągnięcia,
historię i działalność. Archiwalne i współczesne filmy dokumentalne (Tomasz Magierski), recital fortepianowy Magdaleny Baczewskiej – profesor nowojorskiej i solistki, a potem bankiet i sympozjum naukowe
na drugi dzień.
W galerii PIASA, w polskim ośrodku kultury, uczestniczyłam w wernisażu malarstwa Rafała Olbińskiego z towarzyszeniem muzyki saksofonisty jazzowego Krzysztofa Medyny – budujący przykład najwyższego profesjonalizmu i wysokich lotów twórczych polskich artystów liczących się w bogatym życiu
artystycznym Nowego Jorku. Tu też niedaleko – (wiem z polskiej prasy, z wywiadu udzielonego Gazecie
Wyborczej) mieszka przecież jeden z największych jazzmanów, przedstawiciel cenionego polskiego freejazzu i mój ulubiony trębacz Tomasz Stańko.
Wernisaż. Na koniec – ale przecież głównie po to tu przyjechałam – rozwiesiłam własną wystawę
malarstwa z wernisażem odbytym wspólnie z innymi artystami w międzynarodowym zestawie, w galerii
New Century Artists. To jedna z bardzo wielu, bo ponad 60 galerii w artystycznej dzielnicy Nowego Jorku – Chelsea. Przy kilku równoległych ulicach po zachodniej stronie (West NY) Manhattanu mieszczą
się dziesiątki galerii, układając w całe kilometry sale wystawowe do zwiedzania jedna po drugiej i dające
możliwość uczestniczenia w różnego autoramentu wydarzeniach artystycznych.
W tym czasie, tuż obok, oglądano kolejne dzieło Bangsy’ego, który właśnie zjawił się w Nowym
Jorku, a prasa informowała o szczęściarzu, który nieświadomie wykupił serię jego obrazków na kiermaszu
i zarobił na nich zaraz potem fortunę. Podobno w tłumie, z którym się zmieszałam, był sam autor. Ale nikt
nadal nie wie na pewno jak on wygląda.
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Miałam szczęście poznać prywatnie w domu polskich restauratorów – pp. Dudów, artystów Metropolitan Opera: Mariusza Kwietnia – osławionego (na równi z Piotrem Beczałą) barytona, który właśnie występuje z główną rolą w Eugeniuszu Onieginie oraz Edytę Kulczak mezzosopranistkę, również primadonnę
Met, też wykonawczynię jednej z głównych ról w tymże spektaklu. Wraz z nimi poznałam znakomitego
wirtuoza fortepianu – Tadeusza Domanowskiego występującego wśród owacji w Carnegie Hall. Odnowiłam znajomość z wziętym architektem i prezesem RIVAA Tadeuszem Sudołem. Zabrakło kilku dni, aby
wejść głębiej w środowisko muzyków i wysłuchać ich na żywo w spektaklu operowym w Met.
Osiągnięcia osobiste i zawodowe to przede wszystkim własna wystawa malarstwa. Odbywała się
przecież w głównej dzielnicy wystaw i artystów – Chelsea, na Manhattanie, w samym sercu Nowego Jorku,
wśród galerii promujących sztukę współczesną z całego świata. Galeria New Century Artists, w której miałam szczęście i możliwość wyeksponować moje obrazy, mieści się przy samej (osławionej w architektonicznych periodykach) High Line i w towarzystwie coraz liczniejszych pomników architektury budowanej
w efekcie gentryfikacji tego miejsca. Galerie zajmują nie tylko partery kilku sąsiednich ulic (22-27 Street
West), ale wiele pięter wieżowych budynków, czasem stanowiąc „wieże galerii sztuki”. New Century Artists
to jedna z kilku galerii w tym budynku, na 4. piętrze, dostępna windą jak wszystkie pozostałe. Na wernisażu
w trakcie trzech godzin trwania imprezy przewinęło się z pewnością ponad 100 osób. Zainteresowane działaniami awangardy osoby, ciekawe nowinek światka artystowskiego, kierują się tutaj wprost do skupiska
wystaw różnych nurtów twórczości. Nawet odwiedzając konkretną imprezę, dla której przybyli, uczestniczą przy okazji w szeregu innych rozgrywających się tuż obok. Duże zainteresowanie, rozmowy, znajomości, wymiana wizytówek, dyskusje oraz kontraktowe recenzje krytyków – taki był również przebieg mojej
wystawy zbiorowej, gdzie każdy z autorów wykupił prawo i przestrzeń do eksponowania. Sukces samego
wystawienia obrazów na zaproszenie nowojorskiej galerii przypieczętował fakt sprzedaży obrazu – jednego z dwóch z całej wystawy. Reszta z dziesięciu moich prac, dzięki pozytywnemu odbiorowi, pozostała
do obrotu komisowego i uczestnictwa w innych okazjonalnych wystawach – do czasu kolejnej, tym razem
indywidualnej wystawy malarstwa, zabookowanej w galeriach PIASA i RIVAA w Nowym Jorku. To dla
mnie wielkie wyróżnienie i sukces. Terminy każdej z wystaw dyktują jedynie możliwości sfinansowania
podróży i wysyłki dzieł. To spory wysiłek finansowy, bardziej sensowny w warunkach dłuższego pobytu
i pracy nad nowymi obrazami na miejscu. Takie zaproszenie na plener międzynarodowy w Canoa Ranch
Resort w Arizonie również zostało mi zaproponowane... może warto skorzystać i spróbować na wyjeździe?
Tutaj narzuca się jeden wniosek-truizm: wszystkie niszowe działania mają większy sens w dużych
metropoliach, po prostu ze względu na liczniejszą społeczność. ��������������������������������������
Ten sam procent uczestnictwa daje jednoznacznie wymierny efekt.
Eksploracja środowiska naukowego i twórczego to również wizyty w Polish Institute of
Art&Sciences of America, Piłsudski Institute of America, Roosevelt Island Visual Art Association oraz
wizyty w Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, Pratt Institute
School of Architecture, New York Institute of Technology. Te szkoły architektury wybrałam po zapoznaniu
się z rankingami, opiniami i kierując się praktyczną możliwością dotarcia do kampusów. Efektem tych
wizyt jest zgromadzenie sporej porcji informacji i zdjęć z tych szkół architektury, porównanie standardów
nauczania i jego wizualnych efektów. Pobieżne wnioski dotyczące samych szkół architektury to tradycyjnie
wysoki prestiż Columbia University, niepogłębiający jednak szczególnie jakości samej szkoły architektury,
która ma siedzibę w stosunkowo niewielkim budynku z dużą biblioteką, ale bez własnego pełnego zaplecza
artystyczno-modelarskiego i konstruktorskiego. Jej profil jest raczej techniczny, chociaż oferuje studentom
(poza podstawowym programem obligatoryjnym) udział w wielu atrakcyjnych imprezach kulturalnych,
zazwyczaj prowadzonych i wspieranych komentarzami, spotkaniami i dyskusją z profesjonalistami: twórcami, artystami, krytykami. Ogromny kampus uniwersytecki daje możliwość współpracy, wzajemnych
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kontaktów międzyprofesjonalnych i korzystania z bogatego zaplecza naukowego oraz wspaniałej biblioteki. Prestiż szkoły ułatwia wszelkie działania na zewnątrz.
Najszerzej wydaje się przygotowywać do zawodu Pratt Institute na Brooklynie. Kampus posiada
w swoim składzie szkołę odpowiadającą Akademii Sztuk Pięknych, która przejmuje studentów architektury na zajęcia plastyczne. Prowadzone w okrojonym zakresie dają jednak studentom możliwość pełnego
kontaktu z warsztatem różnych sztuk plastycznych. Aura budynku Architektury, zaadaptowanego ceglanego obiektu, z przystosowaniem do nowych potrzeb i stale rozbudowującego się – dobrze służy idei pracy
architekta i dała doskonałe warunki dla studiowania tego kierunku. Cały kampus, który usytuowany jest
w wygodnej, cichej i dobrze zorganizowanej dzielnicy daje pełny komfort studiów i pełnego rozwoju młodych ludzi.
NYIT to szkoła w centrum miasta tuż przy wielkoskalowym Columbus Circle. Architektura zajmuje
trzy piętra potężnego budynku, korzystając ze wspólnych części z innymi wydziałami, również wydziału
Artystycznego na najwyższych kondygnacjach, gdzie odbywają się też zajęcia plastyczne dla młodych
architektów. Podobnie jak w Pratt Institute różne oddziały szkoły świadczą wzajemne usługi edukacyjne.
Wszystkie te szkoły jako wiodące w dziedzinie nauczania architektury zapewniają bardzo dobre warunki
pracy szkolnej: własne stałe miejsca dla opracowywania wszystkich projektów, ze stale dostępnym zapleczem poligraficznym dla każdej grupy, samodzielnie obsługiwanym, pracowniami modelarsko-konstruktorskimi i możliwością korzystania z pracowni innych specjalności w obrębie kampusu. Całość szkoły dostępna jest studentom przez całą dobę. Najbardziej artystyczny profil wykazuje szkoła brooklyńska z Pratt
Institute. Wszystkie te szkoły pobierają wysokie czesne od swoich studentów, zapewniając jednak wysoki
standard nauki, prestiż i łatwiejszy start zawodowy.
Wizjonerstwo, ekologia i zrównoważony rozwój. Zabrakło już czasu na dogłębną eksplorację interesujących tematów współczesnej urbanistyki. „Farmy miejskie” są reprezentowane w samym Nowym Jorku głównie przez projekt „Rooftop farm” z 2008 roku – w Brooklyn Grange (37-18 Northern Boulevard,
właściciel Ben Flanner), małe truck-farms i w formie dość tradycyjnej. Większe farmy miejskie uprawiane
tradycyjnie to głównie Long Island. Farm wieżowych i upraw na dachach w tak krótkim czasie nie zdołałam
zlokalizować. Widoki miasta z lotu ptaka (GE Tower) nie odkrywają w granicach Manhattanu takich miejsc.
3. Podsumowanie
Nowy Jork i okolice charakteryzują się raczej rozrzutnością dóbr materialnych, w tym dóbr natury.
Przeważa komfort użytkowy dnia bieżącego nad przewidywaniem jutra. Potencjał kraju wydaje się być
wciąż nieograniczony. Dopiero ostatnie lata świadczą o staraniach większej dbałości o przyszłość zasobów
naturalnych i urodę natury. Wychowanie i edukacja włączyły tematykę oszczędności i troski o otoczenie
w ramy programów nauczania. Powstało nawet Museum of Reklaimed Urban Space (MoRUS) – dokumentujące złe, przypadkowe wykorzystywanie opuszczonych i zrujnowanych dzielnic czy budynków oraz
ich programowe renowacje, modernizacje i przebudowy. Wystawie towarzyszą eksponaty bardzo różnego
autoramentu jako świadectwo kolei losu wartościowych miejsc. MoRUS działa na zasadach wolontariatu
i ma na celu aktywizację środowisk miejsc zaniedbanych, ale przede wszystkim celem społecznych aktywistów jest uchronienie pozostałości minionej lokalnej świetności lub wyjątkowej tradycji miejsc – obecnie
podupadłych – dla mieszkańców współczesnych i potomnych.
Podróż była niezwykła, chociaż dotyczyła zwykłych realiów współczesnego życia miasta. Dała wymierne korzyści, nawet materialne, ale głównie mentalne, uświadomienia równoczesności trwania rzeczywistości znajomej, ale jednak innej od naszej europejskiej codzienności. Jest to temat ogromnie szeroki, do
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rozwijania i wykorzystania w pracy własnej i dydaktycznej. Sam zasób zdjęć cyfrowych, do różnorodnego
wykorzystania liczy 5300 klatek.
To miasto daje poczucie wolności. Dlaczego? Bo nieustannie „brzęczy i gotuje pod powierzchnią”,
bo daje możliwości i wybór, bo nikt nie dyktuje, co najwyżej nagradza lub odrzuca, ale pozwala się wykazać, bo możesz być sobą bez wymieniania nazwiska, bo wszędzie znajdziesz podobnych sobie, bo życie
nie musi być nieznośne, bo możesz cieszyć się bezkarnie z byle czego. Dopóki nie wkroczysz na ścieżkę
kryminalną oczywiście. Tutaj nawet miejsca drogie i zasobne wydają się być osiągalne.
I za to też podziwiam aurę Nowego Jorku, gdzie ludzka masa ulicy wcale nie przejmuje się dobrobytem garstki bogaczy. Czujesz się mrówką w ogromnym kopcu i wiesz, że bez ciebie – bo masa to ty
i koledzy – tamci też nie przeżyją. Niech robią swoje wielkie interesy, nawet twoim kosztem, byle czuć
swobodę i nie martwić się bez przerwy. W końcu i ty możesz być obywatelem tego największego, najwspanialszego, najsilniejszego i najbardziej wpływowego kraju na świecie. Tutaj obywatel czuje możliwość
działania i osiągania sukcesu. Ważne, żeby w to uwierzyć.
Wracam do Krakowa. Już czeka na stole korespondencja: dawno zapomniany mandat drogowy
sprzed kilku lat i upomnienie o zapłaconą zresztą w terminie składkę OC sprzed dwóch i pół.
Dobrze, że miesiąc później przychodzi wiadomość o odbytym posiedzeniu Rady Naukowej PIASA
i akceptacji mojego członkostwa w Polish Institute of Arts & Sciences in America.
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Ill. 1. Manhattan NYC – view from the terrace of the yacht-club on the New Jersey island (photo by author, 2013)
Il. 1. Manhattan NYC – widok z tarasu-ogrodu klubu jachtowego na wyspie New Jersey (fot. aut., 2013)

Ill. 2. Freedom Tower (ground zero) the tallest Tower
of Manhattan (105 floors, 1776 ft – its height is the
symbol of the date of Declaration of Independence).
One of four, which are part of a new development
created in place of WTC. Authorship: Daniel
Libeskind, David Childs, Skidmore, Owings &
Merrill (photo by author, 2013)
Il. 2. Freedom Tower (ground zero) najwyższy
wieżowiec Manhattanu (105 pięter, 541 m, czyli
1776 stóp – symbol – data ogłoszenia Deklaracji
Niepodległości US), jeden z czterech, będący
częścią nowego kompleksu powstałego w miejsce
WTC. Autorstwo: Daniel Libeskind, David Childs,
Skidmore, Owings & Merrill (fot. aut., 2013)
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Ill. 3. Genre scene – Times Square (photo by author,
2013)

Ill. 4. Genre scene – Broadway (photo by author,
2013)

Il. 3. Scena rodzajowa – Times Square (fot. aut., 2013)

Il. 4. Scena rodzajowa – Broadway (fot. aut., 2013)
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NEW PUBLIC SPACE IN BERLIN’S GREEN STRUCTURE –
PARK AM GLEISDREIECK
NOWA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELONEJ
STRUKTURZE BERLINA – PARK AM GLEISDREIECK
Abstract
Berlin is an example of a city in which the principle of sustainable development has been consistently
carried out for many years. The result of implementation of this principle is, among others, the rebuilding
of the city’s central parts and creating public spaces of a high standard. In the following article I present
the newest example of a implementation of urban open space in the city-Park am Gleisdreieck. The park
was created on the grounds of revitalized post-rail areas which lie on the border of two districts of Berlin:
Kreuzberg and Schöneberg. It occupies an exceptional place in the system of the city’s public spaces.
This is because it constitutes a green continuation of the central areas of Berlin – it is an extension of Tilla
Durieux Park in the Potsdamer Platz complex and at the same time it is a part of one of city’s two main
green axes. The park is distinctive because of the high quality of applied spatial solutions and extraordinary
care to retain the elements that constitute the place’s identity. It is also an example of effective cooperation
of designers, city governors and inhabitants.
Keywords: Public spaces, Berlin, revitalization, system of green areas
Streszczenie
Berlin jest przykładem miasta, w którym od wielu lat konsekwentnie realizowana jest polityka zrównoważonego rozwoju. Efektem realizacji tej polityki jest m.in. przebudowa obszarów śródmiejskich miasta
i tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych. W artykule zaprezentowano najnowszy przykład
zrealizowanej zielonej przestrzeni publicznej miasta – „Park am Gleisdreieck”. Park powstał na zrewitalizowanych terenach pokolejowych, leżących na granicy dwóch dzielnic Berlina: Kreuzberg i Schöneberg.
Zajmuje on szczególne miejsce w systemie przestrzeni publicznych miasta. Stanowi on bowiem zieloną
kontynuację śródmiejskiej przestrzeni Berlina, będąc przedłużeniem przestrzeni Tilla Durieux Park w zespole Potsdamer Platz i równocześnie jest on fragmentem jednej z dwóch głównych zielonych osi miasta. Park wyróżnia się wysoką jakością zastosowanych rozwiązań przestrzennych i szczególną dbałością
o zachowanie elementów istotnych dla tożsamości miejsca. Jest także przykładem efektywnej współpracy
projektantów, przedstawicieli władz i mieszkańców.
Słowa kluczowe: Przestrzenie publiczne, Berlin, rewitalizacja, system terenów zieleni
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„The relationship between people and their environment is
fundamental. It builds a shared identity and quality of life that is based
on a shared cultural and natural heritage. Such connections between
health, lifestyles and the quality of life and the sustainable use of our
ecosystems, landscapes, natural and open spaces, and energy. Sustainable
development, therefore, requires the maintenance, enhancement and
creation of natural resources that are within our towns and cities or that
provide services for them”1.
The Charter of European Planning, Barcelona 2013

1. Introduction
European Union’s policy regarding the development of cities intends to form coherent, sustainable
urban structures. An important role in their planning is occupied by the public green areas. Their size,
natural values, placement within urban structure, method of development and usage is one of the measures
of living standards in urban areas.
Modern Berlin has a population of 3.5 million and occupies the space of 892 square km. It is
a multicultural city, with a high percentage of inhabitants of many different nationalities, important not only
on the European scale as a place of intellectual exchange and a junction of strategic nature in the economic
perspective, it is also a European green metropolis. Currently, 43% of total city area is occupied by green
areas and water basins, which includes 14% of public green areas, 18% of forests, 4% of agricultural areas,
7% of water basins2. In the city area 55 zones protected by various means were established, among whom
are numerous zones protected on the basis of the Nature 2000 scheme.
Elements that constitute this green structure are extremely varied and maintain very dissimilar
spatial relations with one another. In this structure, a particular position is occupied by great historical
landscaping undertakings, such as the Charlottenburg palace park, Tiergarten park, situated in the
central part of the city, widely regarded as the green lungs of the city, the oldest public park in Berlin
– Friedrichshein3, with the fairytale fountain (Märchenbrunnen), built in 1913, that still attracts a wide
audience of children; modern innovative parks – Park am Nordbahnhof, Park am Gleisdreieck; the areas
of the former Tempelhof airfield, spontaneously used by enthusiasts of jogging, roller-skating, cycling
and walking; numerous and attractive woodlands with the most prominent forest areas in the northern
part of Berlin – Grunewald; and waterside areas, with the over 100-year-old bathing beach in Wannsee –
the biggest complex of this kind in Europe.
An abundance of avenues, boulevards and green areas within the quarters and minor squares in the
city centre is essential for the retaining of continuity of green areas, but also for designer and ecological
reasons.

1

2

3

The Charter of European Planning, BARCELONA 2013, The Vision for Cities and Regions – Territories of Europe in
the 21st Century, ECTP-CEU (The European Council of Spatial Planners – Conseil Européen des Urbanistes).
Stadtgrün. Öffentliche Grünflächen in Berlin. Senatsverwaltung für Stadtentwickluntg und Umwelt Berlin, Referat
Freiraumplanung und Stadtgrün (www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/ Stan z 31.12.
2012.
Total surface of the park is 52 ha, its creation was initiated by Peter Joseph Lenn in 1840 r. The oldest part of the park
was created in1846–1848.
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Public green areas in Berlin offer not only relaxation and leisure4, but also numerous cultural
attractions, both on the historical and modern premise. Among notable events one can enumerate the
summer concerts in Tiergarten park and pop concerts in the House of World Cultures. The popular music
events in Gärten der Welt and Britzer Garten are highly acclaimed because of their high artistic standards
and the Natur-Park Schöneberger Südgelände theatre performances attract a wide audience.
In the current area development plan in Berlin, and in its strategy of development5 it is strongly
highlighted that the city’s vast potential in terms of green areas should be utilized, improved and
developed.
2. Outline of green area system in Berlin
Natural conditioning has influenced the shaping of spatial structure of Berlin in different manner
and to different extents6. Historical relations between open and built-up areas can be traced on numerous
surviving maps and plans.
An example of a plan with a particularly visibly outlined green system is the so-called “JansenPlan”7
from 1910. It was created in the times when there evolved a more and more noticeable need of expanding
Berlin’s borders – there was a call for outlining new investment areas8. The shape of green areas, proposed
in Jansen’s plan, became a canvas for the creation of Berlin’s green structure, described in Wagner’s plan
in 19299. Wagner’s plan aimed at creating two green concentric rings. The first, internal one was supposed
to surround the central, economically developed part of the city, and the second, outer one was supposed to
be composed of forests, parks, fields and meadows. Greenery of the outer belt was intended to merge inside
the urban structure through radial strips.
Relation with this concept is clearly visible in the proposed method of shaping the system of urban
open space in the modern Berlin10. The system was created, basing on two concentric green rings and two
main green axes, that cross in the central area of the city11.
The outer ring comprises areas of regional natural parks. In the metropolitan area of Berlin, eight
regional natural parks are currently functioning12. The surface of those parks is over 2000 square km, of
4
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Ca. 2.5 mln of the city’s inhabitants live within the radiusof 500m from green areas available within walking
distance.
Strategie Stadtlandschaft Berlin, Senatsverwaltung für Statentwicklung und Umwelt, Berlin 2012.
Five periods in the process of forming green open spaces in Berlin can be enumerated: until 1870, 1870–1920,
1920–1948, 1948–1990, 1990 – until modern day.
Jansen – Plan 1910 (Landesarchiv Berlin), whose author was the architect Hermann Jansen.
In 1920 the Greater Berlin is created. In its area are included: 7 towns, 59 rural municipalities, 27 estates. The area
of the city expanded from 66 km2 to 878 km2, and the population rose from 1.9 million to 3.8 million. The city was
divided into 20 boroughs. At the time of the new unification in 1990 there were 23 boroughs. On 1st January 2001
this number was reduced to 12.
Generalfreiflächenplan (Koeppen – plan) 1929 (Archiv Senatsverwaltung für Stadtentwicklung).
The modern concept of shaping the open spaces in Berlin was described in the area development plan
(Flächennutzungsplan Berlin 1994), which was made out for the unified Berlin and took effect since July 1st 1994.
The newest changes in the plan come from September 26th 2013.
Landschaftsprogramm. Artenschutzprogramm. Erganzung 2004, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin
2004, p. 4.
They are: Naturpark Barnim, Regionalpark Krämer Forst, Regionalpark Barnimer Feldmark, Regionalpark MüggelSpree, Regionalpark Flutgrabenaue, Regionalpark Teltow Park, Regionalpark Potsdamer Havelseen, Regionalpark
Döberitzer Heide.

200
which 80% are forests and agricultural areas. Utilization, adaptation and directions of development of
the areas within the parks’ limits depend on local governing authorities. In the instance of every park,
actions are promoted that are aimed towards the expansion of the rich recreational and holiday offer,
with the simultaneous preservation and promotion of the area’s natural and cultural values. Greenery of
regional parks that constitutes the outer green ring penetrates into the city through a green structure of
avenues, parks that differ in size, squares and rows of greenery, which comprise the natural surroundings
of water courses.
The second concentric inner green ring is in its major part combined by the city centre’s parks and
cemeteries, which were mainly erected as a result of the implementation of Wagner’s 1929 plan13.
In the discussed concept, two fundamental green axes were proposed, that cross in the area of the
Tiergarten park. They are: the east-west axis, and the north-west axis. The former’s canvas is the icemarginal valley of the River Spree; the latter’s course runs along the River Panke (for 19km), which enters
the city area from the north-western side, and Tetlowkanal near the southern border of the city. The northsouth green belt deserves special attention thanks to its remarkable location. In the central part of the city
the north-south green belt comprises the Spreebogenpark area14 in the Government Quarter, the Tiergarten
park, Henriette-Hertz (Ill. 1) and Tilla Durieux parks (Ill. 2, 3) in the Potsdamer Platz complex15, it
reaches (passing through the revitalized post-rail areas of Gleisdreieck) the area of Natur-Park Schöneberg
Südgelande16 (Ill. 4) in the Tempelhof Schöneberg quarter.
The concept of green axes and rings triggered the “20 grüne Hauptwege” Project. Its aim was to
create easily accessible green roads that would be visible in the urban space. The need to create green
connections between particular green elements of the urban structure was put into the planning document
in 199417. Implementation of the project began in 2004. Currently, from the planned 550 km, 470 km have
already been built. “Green roads” play an important part in the green structure of the city, as they are links
that make the city’s green system more visible and create favourable conditions for its full utilization
for recreational and leisure purposes, they are also an important element in terms of composition and
functionality of the urban arrangement.
Four green roads are of particular importance in Berlin’s green structure: Nord-Süd-Weg and Spreeweg/
Berliner Urstromtal, as well as “Innerer Parkring” and “Tiergartenring”. All of the abovementioned roads
cross in the city’s innermost area and two roads constitute the concentric green rings: “Innerer Parkring”
and “Tiergartenring”.
Particular elements that constitute this coherent green urban space, were created in different
times, but what is also different is the method of their development, utilization and their role in the
urban space, also the symbolic one. The newest public space in Berlin’s green structure is the Park am
Gleisdreieck18.
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Over 80% of the Project planned for implementation in the 1994 plan and situated in the inner and outer green ring
in Berlin were implemented or are currently being implemented.
Spreebogenpark, project Stadt Landschaften, N. Koehel, J. Liehr, implemented in 2005.
Henriette-Hertz Park, project DS Landscape Architectes and Shlomo Koren. Project is an outcome of a competition
from 1995, implemented in 2002, area of 1ha.Tilla Durieux Park, project DS Landscape Architects, implemented in
2003, area of 2.5 ha.
Park with the area of 18 ha, completed in 2000, was created on a railway area which operated between 1875–1952.
In a part of the park a nature reserve was created, with an area of. 3.9 ha. Project by ARGE PlanLand, 1996–1999.
„Flächennutzungsplan Berlin 1994r. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin.
Gleisdreieck (ger.) – triangular junction, wye. Solution employed in railway Communications in the beginning of
the 20th century. In the area in question it was closed shortly after opening for safety reasons, and transformer into
a two-level construction.
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3. Park am Gleisdreieck
Park am Gleisdreieck lies on the border of two quarters: Kreuzberg and Schöneberg and is the
result of revitalization of a post-rail area of 26 ha. During the hostilities of the Second World War, the
rail areas of “Gleisdreieck” were destroyed. Only a part of one of the buildings survived from the old
station complex and currently it hosts the German Museum of Technology. After the war, the segment of
railway that ran through the Gleisdreieck area was closed, both for passenger and freight traffic, and the
area slowly transformed into a wasteland. In the 1970s, a concept was born to develop that degraded area.
However, it met with unequivocal criticism of the inhabitants of Berlin, particularly the people who lived
on estates neighbouring with the post-rail areas. Only after over thirty years a concept of development
was chosen for this incredibly attractively situated area of urban space in Berlin, that met with general
acclaim. It was a project, which won a contest in 2006. The winning project’s intention was to create
a public park on the post-rail area. From the very beginning of the creation of the park, the inhabitants
took part in the designing stage, put forward their suggestions and ideas, from which many came into
fruition. Park am Gleisdreieck19 consists of two parts – the eastern part (Ostpark) and the western
(Westpark). According to the designers’ intentions it should be a park of “two paces”, which has been
implemented through proposals of varying use of space and methods of its development. There are places
that encourage contemplation and contact with nature and that facilitate the relaxation process, but there
is also space for undertaking various activities. There are areas with minimal developmental interference
in the natural and cultural environment, and areas that were precisely designed and implemented with
utmost attention to detail. Eastern part of the park reminds of the past and in its space there are numerous
elements that signify the history of this place, this part of the park is also the area of nature. The western
part is modern, it caters for the needs of activity enthusiasts: sport, recreation, playgrounds, places to
relax on vast lawns.
The two parts of the park are divided by the line of long-distance Berlin-Leipzig railway. Despite
the fact that there is a functional barrier, both parts of the park are perceived as a coherent entity, and the
railway line as an integral part of the park’s layout. What plays an important part is how the border of the
two areas was designed, including an interestingly developed pedestrian overpass.
The first part to be open was the eastern one, in September 2011, boasting the surface of 17 ha.
Nature dominates in this part, as well as elements that testify to the railway character of this area (Ill. 5).
A wide avenue that leads into the heart of the park on the side of Yorckstraße, crosses such ”overrun by
nature” area, thick with trees and bushes, that use all the free space on the rail tracks. On the left side of
the avenue, barely visible among the trees, stands the old signal box. Wooden benches made from beams
lead towards it, and at the same time encourage a rest on the platform designed amid greenery. From the
platform one can see the tracks of the historical railway that lead north, towards the building occupied by
the German Museum of Technology. In its vicinity, the main square was designed, with a stand and stage.
Here is the place for concerts, theatrical performances, spontaneous parties and artistic undertakings.
On the north side of the square runs a wide concrete avenue. It is the remainder of “Generalszug” –
the main axis of development of the southern part of Berlin, present in the 1862 James Hobrecht plan. In the
modern day structure of the city the axis is still visible in the run of Gneisenaustraße and Bülowstraße.
If we move from the square in the western direction and cross the tracks of the historical railway, we will
pass sports areas and the stands build next to them. The avenue reaches the westernmost border of the park
and crosses a cycling route which runs this way, along the border of the park from Yorckstraße and in the
direction of Potsdamer Platz. In this area, next to one of the few remaining old railway buildings, in which
currently there is a restaurant (Ill. 6), sports areas were implemented, together with a 1300 square m skate
19
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park. The skate park was designed with active participation of the future users. Thanks to their suggestions
the park boasts elements that enable the users to perform even the most complicated maneuvers. For the
ones who prefer riding on straight stretches of track, flat asphalt roads were prepared.
In the central part of the park an extensive meadow – “Kreuzberger Wiese” was left. The green
area of the meadow with rare trees is one of the favourite places to relax, especially for families with
small children. From the east it borders with green areas of different purpose, including sports areas and
playgrounds. What deserves special attention in this part of the park is the “Nature perception space”.
It is an unusual playground, completed in 2009, implemented according to children’s suggestions and
aimed at children of 6–12 years old (smaller children can play here only under adult supervision). When
it was open, it was the only place in Berlin of such nature. It is a space for experiments, creative work,
“discoveries” which are the result of contact with different elements of natural environment. Here you
can build shacks out of twigs and, if weather allows, paddle in water that fills small hollows in the loamy
soil typical of this area, or build twiggy crossings over puddles. The retained natural character of the area
with ruderal species of plants, clusters of trees and bushes, constitutes a fantastic environment for various
playful activities, but also for observation and getting to know the world of flora and fauna. This area
borders with the green space designed for use by members of different nationalities – The “Rosenduft”
(Scent of roses) Multicultural Gardens. The garden was created, following the example of American
“Community Gardens” and was the first of this kind in Berlin. It aims to be a place of leisurely relaxation,
social integration of local communities, an element of identity. In 2011 the project earned the silver prize
in Urban Quality Awards.
The second implemented part of the Park am Gleisdreieck – the Westpark (western part)
was finished in May 2013. Typical of this part are vast green open spaces and extensive landscapes,
including those looking towards central Berlin with the dominant office buildings in the Potsdamer Platz
complex (Ill. 7).
Similarly as in the eastern part, the central part of the plan is the green surface of the meadow,
“Schöneberger Wiese”. Over it, in two places run the steel and concrete structures of two overpasses of the
Berlin Underground. On the ground level no railway artifacts were left, differently than in the eastern part.
The meadow with single, newly planted trees is cut through by pedestrian and cycling routes. A particular
part is played by the route in the north-south direction, along the western border of the park, it clearly
connects different areas intended for sport, recreation and games.
Among them, playgrounds and sports areas in the Kurfürstenstraße area (Ill. 8) and under the U-Bahn
overpass are of particular interest. Their shape, localization and development are the result of cooperation
with children and teenagers as part of organized workshops which concerned designing sport halls and
playgrounds. Additionally, the result of cooperation with local community, especially with the owners of
the neighbouring allotments, was the idea to create “The garden inside the garden”. Its aim was to retain
and incorporate the allotments in the space of the park and to create a market square that would become
a meeting place and a showpiece of urban gardening. A new, hassle-free public space was given life. Within
it, you can buy produce from local gardens and relax in the nearby cosy cafe.
In the park’s space there were designed multifunctional sports grounds, playgrounds, vast spaces of
grass, wooden terraces neighbouring sandy beaches; they constitute fantastic conditions for rest and leisure.
Vegetation is what also renders this part of the park special. Precisely chosen and put together species of
plants give the impression that the ensemble is in fact a natural ecosystem.
In April 2013, in the southern part of the Gleisdreieck park started the implementation of its next
fragment20. Because of the shape of the occupied area, this part of the park was called “Park im Flaschenhals”.
The revitalization project encompasses post-rail areas between Yorckstraße and Monumentenstraße with
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the total surface of 5.5 ha. The area will be connected with the existing part of the park via “green railway
viaducts” over Yorckstraße. In the project special attention was paid to retention of the nature of the area,
i.e. connected with journey and movement, hence the retention and emphasis on railway artifacts.
In this example, a special place was given to the abovementioned 19th century railway bridges
over Yorckstraße21. The completion of this investment and the green row of Nord-Süd-Grünzug which
is currently under construction will result in the appearance of a continuous green corridor that will link
public open space in the Potsdamer Platz complex with the area of Natur-Park-Schöneberg Südgelande. On
the scale of the urban green structure the completion of those investments will conclusively make the green
north-south axis legible – as it was mentioned before it is of particular importance because of its location
in the urban structure.
In case of public spaces, their accessibility is of extra importance. A certain limit in the access to the
described park appears on the eastern and southern side. It results from the area’s elevation in relation to
the surrounding area’s – it differs by ca. 3–4 metres. The solution to this problem are interestingly designed
ramps and staircases, which lead into the park from the Yorckstraße and Möckernstraße side. They deserve
attention both because of their form, employed colours and the materials used to build them.
The area of both the eastern and the western part of the park is easily accessible from public transport
stops – S-Bahn and U-Bahn. The western part from the U-Bahn Gleisdreieck station, the eastern part from
Anhalter Banhhof and from the south – U-Bahn and S-Bahn Yorckstraße station. A safe and attractive way
to enter the park is on foot or by bicycle – the existing web of connections is clear and legible. The most
frequently used pedestrian and cycling entrance into the western part leads from the side of Schöneberger
Ufer, from the Potsdamer Platz area. This road is a fragment of the Nord-Süd-Weg way, one of the 20 main
green roads of Berlin.
Implementation of such a substantial landscaping enterprise as Park am Gleisdreieck, with such rich
and varied usable area arrangement, was, among others, possible thanks to financial measures from the
budgets of investors from the Potsdamer Platz complex, as part of the fulfillment of the so-called nature
compensation policy.

4. Conclusions
The idea of sustainable development implemented in urban spaces manifests itself with a new view
towards design, utility and maintenance of urban space. One of its current indications is the process of
designing green urban open spaces and webs of connections between them, functioning not only on the city
scale, but also on the scale of the whole region. Building this green structure requires integrated design,
which is possible in the conditions enabled by a continuous spatial policy. This is why the authors of the
Charter of European Planning (Barcelona 2013) appeal for integrated design, high standard of urban spaces,
view of cities as ecosystems and appropriate space management which results in maintaining environmental
balance.
Both design works and implementations that we have encountered in the course of the last 20 years in
the urban space of Berlin are a great example of a responsible and creative attitude that is of such importance
nowadays. Additionally, Berlin’s example serves as a confirmation that a city can be promoted through
its greenery and designing green urban structures with a substantial contribution from the inhabitants,
conscious of their importance and their need to be designed.
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It should also be clearly highlighted that the final result of achieved spatial solutions in Berlin is
strongly influenced by the legal system and the planning procedures that exist in Germany. In the case of
rebuilding and integrating urban space in Berlin, and especially designing the green and water structures
of the city, the agreement between senates of the city of Berlin and the state of Brandenburg, regarding the
coordination of planning works is of substantial importance. It facilitates the creation and implementation
of projects of continuous urban structures, which have their continuation in the metropolitan space.

„Relacje miedzy ludźmi i ich środowiskiem są fundamentalną sprawą.
Budują one wspólną tożsamość i jakość życia, która jest oparta na
wspólnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. Są to powiązania
między zdrowiem, stylem i jakością życia a także zrównoważonym
korzystaniem z ekosystemów, krajobrazów, obszarów przyrodniczych
i otwartych przestrzeni oraz energii. Zrównoważony rozwój w związku
z tym wymaga utrzymania, wzmocnienia i tworzenia zasobów
naturalnych, które znajdują się w obrębie naszych miasteczek i miast
lub które świadczą usługi dla nich”1.
Europejska Karta Planowania, Barcelona 2013

1. Wstęp
Unijna polityka dotycząca rozwoju miast zakłada kształtowanie spójnych, zrównoważonych struktur miejskich. Istotną rolę w ich kształtowaniu odgrywają zielone przestrzenie publiczne. Ich wielkość,
wartości przyrodnicze, rozmieszczenie w strukturze miejskiej, sposób zagospodarowania i wykorzystanie
to mierniki jakości życia w obszarach zurbanizowanych.
Współczesny Berlin liczy ok. 3,5 mln mieszkańców i zajmuje powierzchnię 892 km2. To miasto
wielokulturowe, z dużym odsetkiem mieszkańców różnych narodowości. To znaczące, w skali nie tylko
europejskiej, miejsce wymiany intelektualnej i węzeł o strategicznym znaczeniu ze względów gospodarczych, to także zielona europejska metropolia. Obecnie 43% ogólnej powierzchni miasta zajmują tereny
zielone i powierzchnie wodne, w tym tereny zieleni publicznej 14%, lasy 18%, tereny rolne 4%, powierzchnie wodne 7%2. Na terenie miasta wyznaczono 55 obszarów objętych różnymi formami ochrony, wśród
nich znalazły się liczne obszary objęte ochroną w ramach programu Natura 2000.
Elementy budujące tę zieloną strukturę są niezwykle zróżnicowane i pozostają ze sobą w bardzo
różnych relacjach przestrzennych. Szczególne miejsce w tej strukturze zajmują:
– duże historyczne założenia parkowe – park pałacowy Charlottenburg, park Tiergarten, zlokalizowany
w śródmiejskiej części miasta, uważany za „zielone płuca miasta” czy najstarszy park publiczny Berlina
1

2

Europejska Karta Planowania Barcelona 2013. Wizja Miast i Regionów – Terytoriów Europy w XXI wieku,
ECTP-CEU (Europejska Rada Urbanistów), tłumaczenie, J. Sztechman, s. 8.
Stadtgrün. Öffentliche Grünflächen in Berlin. Senatsverwaltung für Stadtentwickluntg und Umwelt Berlin, Referat
Freiraumplanung und Stadtgrün (www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen/gruenanlagen/ – 31.12.2012.
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park Friedrichshain3 z uruchomioną w roku 1913 i nadal atrakcyjna szczególnie dla dzieci, bajkową
fontanną (Märchenbrunnen),
– współczesne innowacyjne parki – Park am Nordbahnhof, Park am Gleisdreieck,
– spontanicznie użytkowane przez miłośników joggingu, rolkarzy, rowerzystów i spacerowiczów tereny
dawnego lotniska Tempelhof,
– liczne i o wysokiej atrakcyjności tereny leśne z największym obszarem leśnym w zachodniej części
Berlina Grunewald i nadwodne, z liczącym ponad 100 lat kąpieliskiem plażowym Wannsee, największym tego typu obiektem w Europie.
Istotne dla utrzymania ciągłości zielonych przestrzeni, ale także ze względów kompozycyjnych
i ekologicznych, są liczne aleje śródmiejskie i bulwary oraz urządzone zielone przestrzenie wewnątrz kwartałów i niewielkie skwery.
Zielone przestrzenie publiczne Berlina oferują nie tylko relaks i wypoczynek4, ale także liczne atrakcje kulturalne. Dotyczy to zarówno historycznych, jak i współczesnych założeń. Na uwagę zasługują odbywające się w lecie na terenie parku Tiergarten koncerty w Ogrodzie Angielskim czy koncerty muzyki
pop w Domu Kultur Świata. Wysokim poziomem artystycznym i zainteresowaniem cieszą się koncerty
muzyczne w Gärten der Welt, i Britzer Garten. Liczną widownię mają przedstawienia teatralne na scenie
w Natur-Park Schöneberger Südgelände.
W obowiązującym planie rozwoju przestrzennego Berlina i w strategii jego rozwoju5, mocno
podkreśla się potrzebę wykorzystania ogromnego zielonego potencjału miasta oraz jego wzbogacenia
i rozwinięcia.

2. Zarys systemu zieleni Berlina
Uwarunkowania przyrodnicze w różny sposób i w różnym stopniu wpływały na kształtowanie
struktury przestrzennej Berlina6. Historyczne relacje pomiędzy terenami otwartymi, a zabudowanymi można prześledzić na licznie zachowanych mapach i planach.
Przykładem planu o szczególnie wyraźnie zarysowanym zielonym systemie, jest tzw. „Jansen-Plan”7
z 1910 roku (il. 1). Powstał on w okresie, kiedy coraz wyraźniej rysowała się potrzeba poszerzenia granic
Berlina, wynikająca z konieczności wyznaczenia nowych terenów pod różnego rodzaju zainwestowanie8.
Zaproponowany w planie Jansena, kształt terenów zieleni stał się kanwą do stworzenia zielonej struktury
Berlina, zapisanej w planie Wagnera z 1929 roku9. Plan Wagnera zakładał stworzenie dwóch zielonych
pierścieni. Pierwszy, wewnętrzny, miał otoczyć centralną najbardziej zainwestowaną część miasta, drugi,
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Powierzchnia parku to 52 ha, jego budowę zainicjował Peter Joseph Lenn’e w 1840 r. Najstarsza część parku powstała
w latach 1846–1848.
Około 2,5 mln mieszkańców miasta mieszka w odległości 500 m od dostępnych pieszo terenów zielonych.
Strategie Stadtlandschaft Berlin, Senatsverwaltung für Statentwicklung und Umwelt, Berlin 2012.
W historii kształtowania się terenów zieleni miejskiej Berlina wyróżnia się pięć okresów: do 1870, 1870–1920,
1920–1948, 1948–1990, 1990 – do czasów współczesnych.
Jansen – Plan 1910 (Landesarchiv Berlin), autor: arch. Hermann Jansen.
W 1920 r. powstaje Wielki Berlin. W jego obszar zostały włączone: 7 miast, 59 gmin wiejskich, 27 majątków ziemskich. Obszar miasta zwiększył się z 66 km2 do 878 km2, a liczba mieszkańców wzrosła z 1,9 mln do 3,8 mln. Miasto zostało podzielone na 20 okręgów administracyjnych. W momencie ponownego zjednoczenia w 1990 r. było
23 dzielnice. Z dniem 01.01.2001 r. zmniejszono liczbę dzielnic do 12.
Generalfreiflächenplan (Koeppen – plan) 1929 (Archiv Senatsverwaltung für Stadtentwicklung).
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zewnętrzny, miały tworzyć tereny lasów, parków, łąk i pól. Zieleń zewnętrznego pierścienia miała przenikać do wnętrza struktury miejskiej poprzez promieniście prowadzone pasma.
Wyraźnie widoczne jest odniesienie do tej koncepcji w zaproponowanym sposobie kształtowania
systemu terenów otwartych współczesnego Berlina10. System ten utworzono na bazie dwóch współśrodkowych zielonych pierścieni i dwóch głównych zielonych osi, przecinających się w centralnej strefie
miasta11 (il. 2).
Zewnętrzny pierścień tworzą tereny parków regionalnych. W obszarze metropolitalnym Berlina
funkcjonuje osiem parków regionalnych12. Powierzchnia tych parków to ponad 2000 km2, z czego 80% ich
terenu zajmują lasy i tereny rolne. Użytkowanie, zagospodarowanie i kierunki rozwoju terenów leżących
w granicach parków, zależą od władz lokalnych. W przypadku każdego z parków promowane są działania
zmierzające do rozwoju bogatej oferty rekreacyjno-wypoczynkowej, przy równoczesnej ochronie i promocji wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru. Zieleń parków regionalnych, tworząca zewnętrzny
zielony pierścień, przenika do wnętrza miasta zieloną strukturą alei, różnej wielkości założeń parkowych,
skwerów oraz ciągami zieleni stanowiącej naturalna obudowę cieków wodnych.
Drugi, współśrodkowy, wewnętrzny zielony pierścień w zasadniczej części budują różnej wielkości
śródmiejskie założenia parkowe i cmentarze w większości powstałe jako efekt realizacji planu Wagnera
z 1929 roku13.
W omawianej koncepcji zaproponowano także dwie zasadnicze zielone osie, przecinające się w rejonie parku Tiergarten. Są to: oś wschód–zachód, dla której kanwę stanowi pradolina Sprewy, a także oś
północ–południe, której przebieg rysuje m.in. na długości 19 km koryto rzeki Panke, wpływającej w obszar
miasta od strony północno-wschodniej, i fragment Tetlowkanal przy południowej granicy Berlina. Zielone
pasmo północ–południe zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swoje wyjątkowe usytuowanie.
W śródmiejskim obszarze miasta zielony pas północ-południe obejmuje tereny Spreebogenpark14 w dzielnicy rządowej, park Tiergaeten, parki Henriette-Hertz i Tilla Durieux Park w zespole Potsdamer Platz15,
sięgając poprzez rewitalizowane tereny pokolejowe „Gleisdreieck”, terenów Natur-Park Schöneberg Südgelande16 w dzielnicy Tempelhof Schöneberg (il. 3).
Na kanwie koncepcji zielonych osi i pierścieni Berlina powstał projekt „20 grüne Hauptwege”.
Celem projektu było stworzenie łatwo dostępnych i czytelnych w przestrzeni miejskiej zielonych dróg. Potrzebę utworzenia zielonych połączeń pomiędzy poszczególnymi zielonymi elementami struktury miejskiej
a terenami zewnętrznymi zapisano już w dokumencie planistycznym z 1994 roku17. Realizacje projektu
rozpoczęto w roku 2004. Obecnie z planowanych 550 km długości dróg zrealizowano 470 km. „Zielone
10

11

12

13

14
15

16

17

Współczesna koncepcja kształtowania terenów otwartych Berlina została zapisana w planie zagospodarowania
przestrzennego (Flächennutzungsplan Berlin 1994), który został sporządzony dla zjednoczonego Berlina i zaczął
obowiązywać od 1 lipca 1994 r. Najnowsze zmiany w planie pochodzą z 26 września 2013.
Landschaftsprogramm. Artenschutzprogramm. Erganzung 2004. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin
2004, s. 4.
Są to: Naturpark Barnim, Regionalpark Krämer Forst, Regionalpark Barnimer Feldmark, Regionalpark Müggel –
Spree, Regionalpark Flutgrabenaue, Regionalpark Teltow Park, Regionalpark Potsdamer Havelseen, Regionalpark
Döberitzer Heide.
Ponad 80% projektów przewidzianych do realizacji w planie z 1994 r. zlokalizowanych w wewnętrznym i zewnętrznym zielonym pierścieniu Berlina zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.
Spreebogenpark, proj. Stadt Landschaften, N. Koehel, J. Liehr, realizacja w roku 2005.
Henriette-Hertz Park, proj. DS Landscape Architectes i Shlomo Koren. Projekt jest wynikiem konkursu z 1995 roku
realizacja w roku 2002, pow. 1 ha. Tilla Durieux Park, proj. DS Landscape Architects, realizacja w roku 2003 pow.
2,5 ha.
Park o pow. 18 ha, oddany do użytku w 2000 r., powstał na terenach kolejowych czynnych w latach 1875–1952.
W części parku utworzono rezerwat o pow. 3,9 ha. Proj. ARGE PlanLand, 1996–1999.
Flächennutzungsplan Berlin 1994 r. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin.
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drogi” odgrywają istotną rolę w zielonej strukturze miasta, jako łączniki uczytelniają zielony system miasta
i sprzyjają jeszcze pełniejszemu jego wykorzystaniu do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, są także
ważnym elementem kompozycyjno – funkcjonalnym układu miejskiego.
Szczególne miejsce w zielonej strukturze Berlina zajmują cztery zielone drogi: Nord-Süd-Weg
i Spreeweg/Berliner Urstromtal oraz „Innerer Parkring” i „Tiergartenring”. Każda z wymienionych powyżej dróg przecina w obszarze śródmiejskim miasta dwie drogi tworzące współśrodkowe zielone pierścienie:
„Innerer Parkring” i „Tiergartenring”.
Poszczególne elementy budujące tę spójną, zieloną przestrzeń miasta, powstawały w różnym czasie,
różny jest ich sposób zagospodarowania, użytkowania i rola w przestrzeni miasta, również ta symboliczna.
Najnowszą przestrzenią publiczną w zielonej strukturze Berlina jest Park am Gleisdreieck18.

3. Park am Gleisdreieck
Park am Gleisdreieck leży na granicy dwóch dzielnic – Kreuzberg i Schöneberg i jest efektem
rewitalizacji obszaru pokolejowego o pow. 26 ha (il. 4). W czasie działań wojennych II wojny światowej
tereny kolejowe „Gleisdreieck” uległy zniszczeniu. Z dawnego zespołu dworcowego ocalał tylko fragment
jednego z budynków, w którym obecnie mieści się Niemieckie Muzeum Techniki. Po wojnie odcinek linii kolejowej przechodzący przez teren Gleisdreieck został zamknięty zarówno dla ruchu pasażerskiego,
jak i towarowego, tereny kolejowe powoli zamieniały się w nieużytek. W latach 70. powstała koncepcja
zabudowy tego zdegradowanego terenu. Projekt spotkał się jednak ze zdecydowaną krytyką mieszkańców Berlina, szczególnie zamieszkujących sąsiadujące z terenami pokolejowymi zespoły mieszkaniowe.
Dopiero po ponad trzydziestu latach udało się wybrać koncepcję na zagospodarowanie tego niezwykle
atrakcyjnie położonego w przestrzeni miejskiej Berlina terenu, która uzyskała ogólną akceptację. Była to
koncepcja projektowa, która zwyciężyła w konkursie rozstrzygniętym w 2006 roku. Zwycięski projekt
zakładał przekształcenie terenów pokolejowych na park publiczny. Od początku powstawania parku mieszkańcy uczestniczyli w jego projektowaniu, zgłaszając swoje propozycje i pomysły, z których wiele zostało
zrealizowanych.
Park am Gleisdreieck19 składa się z dwóch części wschodniej (Ostpark) i zachodniej (Westpark).
Zgodnie z założeniami projektantów ma to być „park dwóch prędkości”, co zostało zrealizowane poprzez
propozycje różnorodnego użytkowania przestrzeni i sposobu jej zagospodarowania. Są tu miejsca wydzielone sprzyjające kontemplacji i obcowaniu z przyrodą umożliwiające wyciszenie oraz takie, które
dają możliwość wspólnych różnorodnych aktywności. Tereny z minimalną ingerencją projektową w ich
środowisko przyrodnicze i kulturowe, a także takie, które są precyzyjnie zaprojektowane i zrealizowane
z dbałością o szczegóły. Wschodnia część parku przypomina o przeszłości, stąd w jej przestrzeni wiele
elementów świadczących o historii tego miejsca. Ta część parku to także przestrzeń przyrody. Część zachodnia to współczesność, aktywność: sport, rekreacja, place zabaw, miejsca do wypoczynku na rozległych
trawnikach.
Te dwie części parku rozdziela linia kolei dalekobieżnej Berlin-Lipsk. Pomimo istniejącej bariery
funkcjonalnej obie części parku postrzega się jako spójną całość, a samą linę kolejową jako integralną część
założenia parkowego. Istotną rolę odgrywa sposób zaprojektowania obszaru stykowego, w tym interesująco zaprojektowane nadziemne przejście.
18

19

Gleisdreieck (niem.) – określenie trójkątnego układu torów. Rozwiązanie stosowane w komunikacji torowej w początkach XX w. Na omawianym terenie w krótkim czasie po oddaniu do użytku zlikwidowane ze względów bezpieczeństwa i zamienione na rozwiązanie dwupoziomowe.
Proj. Atelier Loidl Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, Berlin.
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Jako pierwsza, we wrześniu 2011 r., została otwarta, wschodnia część parku o pow. 17 ha. W tej
części parku wyraźnie dominuje przyroda i elementy świadczące o przeszłości kolejowej tego terenu
(il. 5). Szeroka aleja prowadząca w głąb parku od strony Yorckstraße przecina właśnie taki „opanowany
przez przyrodę” teren gęsto porosły drzewami i krzewami wykorzystującymi każdą wolną przestrzeń na
torowiskach. Po prawej stronie alei wśród drzew stoi ledwie widoczny dawny budynek nastawni. W jego
kierunku prowadzą wzrok drewniane „bale-ławki” zachęcające do odpoczynku na zaprojektowanym
wśród zieleni peronie. Z peronu widać tory historycznej kolei biegnące na północ, w kierunku budynku
mieszczącego Niemieckie Muzeum Techniki. W jego sąsiedztwie zaprojektowano główny plac, z trybunami i sceną. To miejsce koncertów, przedstawień teatralnych, spontanicznie organizowanych imprez
i działań artystycznych.
Po północnej stronie placu przebiega szeroka betonowa aleja. To ślad po przechodzącej tędy, widocznej w pochodzącym z 1862 r. planie Jamesa Hobrechta, głównej osi rozwoju południowej części Berlina „Generalszug”. We współczesnej strukturze miasta oś ta jest nadal czytelna w przebiegu Gneisenaustraße i Bülowstraße. Przechodząc z placu aleją w kierunku zachodnim, po przekroczeniu torów historycznej
kolei, mijamy tereny sportowe i wybudowane w ich sąsiedztwie trybuny. Aleja dochodzi do zachodniej granicy parku, przecinając biegnący tędy ciąg rowerowy, który prowadzi wzdłuż granicy parku od Yorckstraße
w kierunku Potsdamer Platz. W tym rejonie, w sąsiedztwie jednego z nielicznie zachowanych dawnych
budynków kolejowych, mieszczącego obecnie funkcję gastronomiczną (il. 6), zostały zrealizowane tereny
sportowe i skaty park o pow. 1300 m2. Skate park został zaprojektowany przy aktywnym udziale przyszłych
użytkowników. To dzięki ich sugestiom w przestrzeni parku znalazły się elementy umożliwiające wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych ewolucji. Dla tych, którzy preferują jednak jazdę na prostych
odcinkach, przygotowano w przestrzeni parku drogi o gładkiej asfaltowej nawierzchni.
W centralnej części parku pozostawiono rozległą łąkę „Kreuzberger Wiese”. Zielona przestrzeń łąki
z nielicznymi drzewami jest ulubionym miejscem wypoczynku, szczególnie rodzin z małymi dziećmi. Graniczy ona od wschodniej strony ze zlokalizowanymi wśród zieleni terenami o różnorodnym przeznaczeniu
w tym terenami sportowymi i placami zabaw. Na szczególną uwagę zasługuje w tej części parku zielona
przestrzeń, określana jako „Przestrzeń doświadczania natury”. To szczególny plac zabaw, oddany do użytku w 2009 r., przestrzeń zrealizowana według dziecięcych pomysłów i przeznaczona dla dzieci w wieku 6–12 lat (młodsze mogą tutaj przebywać tylko pod opieką dorosłych). W momencie powstania było
to jedyne tego typu miejsce w Berlinie. To teren doświadczeń, twórczych działań, odkryć, wynikających
z kontaktu z różnorodnymi elementami środowiska przyrodniczego. Można tutaj budować szałasy z gałęzi,
przy sprzyjającej pogodzie brodzić w wodzie wypełniającej niewielkie zagłębienia terenu o piaszczystogliniastym podłożu lub budować przez nie przeprawy z gałęzi. Zachowany naturalny charakter obszaru
z roślinnością ruderalną, skupiskami drzew i krzewów, stwarza znakomity klimat do różnych zabaw, a także do obserwacji i poznawania świata roślin i zwierząt. Teren ten graniczy z zieloną przestrzenią oddaną do
użytku przedstawicielom różnych narodowości – Ogrodem Międzykulturowym „Różany Zapach”. Ogród
stworzony na wzór amerykańskich „Community Gardens” był pierwszym tego typu ogrodem w Berlinie,
z założenia miejscem odpoczynku, integracji społeczności lokalnych, elementem tożsamości. W 2011 r.
projekt parku uzyskał srebrną nagrodę Urban Quality Award.
Druga zrealizowana część Parku am Gleisdreieck (Westpark) została oddana do użytku w maju
2013 r. Charakterystyczne dla tej części parku są duże otwarte zielone przestrzenie i rozległe widoki, w tym
roztaczające się stąd niepowtarzalne widoki w kierunku obszarów śródmiejskich Berlina z dominantą budynków biurowych w zespole Potsdamer Platz (il. 7).
Podobnie jak we wschodniej części również tutaj centralną część założenia zajmuje zielona płaszczyzna łąki, „Schöneberger Wiese”. Ponad nią w dwóch miejscach przechodzą stalowo-betonowe konstrukcje dwóch estakad berlińskiego metra. Na poziomie terenu w odróżnieniu od wschodniej części parku
nie pozostawiono żadnych artefaktów kolejowych. Łąkę z pojedynczymi nowo zasadzonymi drzewami
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przecinają ciągi pieszo-rowerowe. Szczególną rolę odgrywa ciąg przebiegający w kierunku północ-południe wzdłuż zachodniej granicy parku, w sposób czytelny łączy on zlokalizowane w jego sąsiedztwie różne
tereny przeznaczone do sportu, rekreacji czy zabawy.
Spośród nich szczególnie dużym zainteresowaniem użytkowników parku cieszą się place zabaw
i tereny sportowe zlokalizowane w rejonie Kurfürstenstraße (il. 8) i pod estakadą U-Bahn. Ich kształt,
lokalizacja i zagospodarowanie są efektem współpracy z dziećmi i młodzieżą w ramach organizowanych
warsztatów dotyczących projektowania obiektów sportowych i placów zabaw. Natomiast wynikiem współpracy projektantów z lokalna społecznością, a w szczególności z właścicielami sąsiadujących z terenami
parku ogródków działkowych, jest pomysł utworzenia „Ogrodu w ogrodzie”. Polegał on na zachowaniu
i włączeniu terenów ogrodów działkowych w przestrzeń parku, oraz stworzeniu placu targowego, który
stał się miejscem spotkań, wizytówką miejskiego ogrodnictwa. Powstała nowa kameralna przestrzeń publiczna, dająca możliwość nabycia produkty wyhodowane w ogrodach lub odpoczynku w zlokalizowanej
w sąsiedztwie niewielkiej kawiarence.
Zaprojektowane w przestrzeni parku wielofunkcyjne place sportowe i place zabaw, rozległe przestrzenie trawiaste, drewniane tarasy w sąsiedztwie piaszczystej plaży stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i zabawy. O szczególnym klimacie tej części założenia parkowego decyduje także roślinność.
Precyzyjnie dobrane i zestawione gatunki roślin stwarzają wrażenie, że mamy do czynienia z naturalnym
ekosystemem.
W kwietniu 2013 r. po południowej stronie wschodniej części parku Gleisdreieck rozpoczęto realizację jego kolejnego fragmentu20. Ze względu na kształt zajmowanego terenu tę część parku nazwano „Park
im Flaschenhals”. Projekt rewitalizacji obejmuje tereny pokolejowe pomiędzy Yorckstraße a Monumentenstraße o łącznej pow. 5,5 ha. Połączenie tych terenów z już zrealizowaną częścią parku nastąpi poprzez
„zielone wiadukty kolejowe” nad Yorckstraße. W projekcie parku szczególną uwagę zwrócono na utrzymanie charakteru przestrzeni związanej z podróżą, ruchem, przemijaniem, stąd zachowanie i wyeksponowanie w koncepcji artefaktów kolejowych. W tym przypadku szczególne miejsce przyznano wspomnianym
XIX-wiecznym mostom kolejowym nad Yorckstraße21. Zakończenie realizacji tej inwestycji oraz realizowanego w sąsiedztwie zielonego ciągu Nord-Süd-Grünzug doprowadzi do stworzenia ciągłego, zielonego
korytarza łączącego przestrzenie publiczne w zespole Potsdamer Platz, z terenami Natur-Park-Schöneberg
Südgelande. W skali systemu zieleni miejskiej oddanie do użytku tych inwestycji uczytelni ostatecznie zieloną oś północ–południe, jak wspomniano wcześniej niezwykle istotną ze względu na swoje usytuowanie
w strukturze miejskiej.
W przypadku przestrzeni publicznych bardzo ważna jest ich dostępność. Pewne ograniczenie w dostępności przestrzeni omawianego parku występuje od jego strony wschodniej i południowej. Wynika ono
z wyniesienia terenu tej części parku w stosunku do terenów otaczających o 3–4 metrów. Rozwiązaniem
tego problemu są ciekawie zaprojektowane pochylnie i schody prowadzące do parku od strony Yorckstraße
i Möckernstraße. Zasługują one na uwagę zarówno ze względu na formę, zastosowaną kolorystykę, jak
i użyte do ich budowy materiały.
Teren zarówno wschodniej, jak i zachodniej części parku jest łatwo dostępny z przystanków komunikacji miejskiej S-Bahn i U-Bahn. Część zachodnia parku z dworca U-Bahn Gleisdreieck, część wschodnia od strony Anhalter Banhhof oraz od południa z dworca U-Bahn i S-Bahn przy Yorckstraße. Bezpieczny
i atrakcyjny sposób dotarcia do parku zapewnia także czytelna sieć powiązań pieszych i rowerowych. Najbardziej uczęszczane pieszo-rowerowe wejście do części zachodniej parku prowadzi od strony Schöneber20
21

Realizację tej części parku planowano na lata 2009–2014.
Budowę mostów rozpoczęto w 1875 r. Łącznie wybudowano 45 mostów, do dziś przetrwały 33 mosty, z czego 10
jest nadal czynnych. Zachowały się także żeliwne kolumny Hartunga, wspierające mosty, charakterystyczne dla
ówczesnych obiektów kolejowych.
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ger Ufer, z rejonu Potsdamer Platz. Droga ta jest fragmentem drogi Nord-Süd-Weg, jednej z 20 głównych
zielonych dróg Berlina.
Realizacja tak dużego założenia parkowego, jakim jest Park am Gleisdreieck, o tak bogatym i zróżnicowanym programie użytkowym, była możliwa m.in. dzięki środkom finansowym z budżetów inwestorów realizujących inwestycje w zespole Potsdamer Platz, w ramach realizowania tzw. polityki kompensacji
przyrodniczej.

4. Wnioski
Idea zrównoważonego rozwoju realizowana w przestrzeni miast przejawia się nowym spojrzeniem na projektowanie, użytkowanie i zarządzanie przestrzenią miejską. Jednym z jej przejawów jest
obecnie tworzenie zielonych przestrzeni publicznych i sieci ich powiązań, działających nie tylko w skali
miasta, ale także w skali regionu. Tworzenie tej zielonej struktury wymaga projektowania zintegrowanego, możliwego w warunkach ciągłości polityki przestrzennej. Właśnie o projektowanie zintegrowane, wysoką jakość przestrzeni miejskich, rozpatrywanie miast jako ekosystemów, właściwe zarządzanie
przestrzenią, skutkujące zachowaniem równowagi środowiska apelują twórcy Europejskiej Karty Planowania – Barcelona 2013.
Zarówno działania projektowe, jak i realizacje, z jakimi mamy do czynienia w okresie ostatnich
20 lat w przestrzeni miejskiej Berlina, są znakomitym przykładem takiej odpowiadającej współczesnym
potrzebom odpowiedzialnej i twórczej postawy. Berlin jest także potwierdzeniem, że możliwa jest promocja miasta przez zieleń i tworzenia zielonych struktur miejskich przy znaczącym udziale mieszkańców,
świadomych ich wartości i potrzeby ich tworzenia.
W sposób szczególny należy także podkreślić, że na ostateczny efekt uzyskanych rozwiązań przestrzennych Berlina mają istotny wpływ uwarunkowania prawne i funkcjonujące w Niemczech procedury
planistyczne. W przypadku przebudowy i integracji przestrzeni miejskiej Berlina, a w sposób szczególny
kształtowania zielono-wodnej struktury miasta, znaczące jest porozumienie senatów Miasta Berlina i Landu Brandenburgii dotyczące koordynacji działań planistycznych. Pozwala ono na tworzenie i wdrażanie
projektów ciągłych struktur miejskich, mających swoją kontynuację w przestrzeni metropolitalnej.
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Ill. 1. “Jansen Plan” z 1910 r., Herman Jansen (source: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Stadtgrün)
Il. 1. „Jansen Plan” z 1910 r., Herman Jansen (wg Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Stadtgrün)
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Ill. 2. Park am Gleisdreieck on the background of the system of open spaces of Berlin (prepared by U. NowackaRejzner, source: Landschaftsprogramm. Artenschtzprogram. Erganzung 2004)
Il. 2. Park am Gleisdreieck na tle systemu terenów otwartych Berlina (oprac. U. Nowacka-Rejzner, wg
Landschaftsprogramm. Artenschtzprogram. Erganzung 2004)
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Ill. 3. Green public spaces creating
north-south stripe in the central area
of Berlin: 1 – Spreeborgenpark, 2 –
Park Tiergarten, 3 – Henriette-HertzPark, 4 – Tilla Durieux Park, 5 – Park
am Gleisdreieck (Westpark), 6 – Park
am Gleisdreieck (Ostpark) (prepared
by U. Nowacka-Rejzner, source:
Senatsverwaltung für Stadtentwiclung
und Umwelt. Stadtmodelle – Digitale
Innenstadt)
Il. 3. Zielone przestrzenie publiczne
tworzące pas północ-południe w obszarze śródmiejskim Berlina: 1 – Spreeborgenpark, 2 – Park Tiergarten, 3 –
Henriette-Hertz-Park, 4 – Tilla Durieux
Park, 5 – Park am Gleisdreieck (Westpark), 6 – Park am Gleisdreieck (Ostpark) (oprac. U. Nowacka-Rejzner, wg
Senatsverwaltung für Stadtentwiclung
und Umwelt. Stadtmodelle – Digitale
Innenstadt)
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Ill. 4. Park am Gleisdreieck –
scheme: 1 – sports grounds and
playgrounds, 2 – Beach with
wooden platform, 3 – “Garden
in the garden”, 4 – Beach with
volleyball field, 5 – Schӧneberger
Wiese, 6 – sports areas with
platforms, 7 – main square of the
eastern part of the park, 8 – skaty
park, 9 – “Kreuzberger Wiese”,
10 – playground “Space created
to experience” of nature, 11 – the
intercultural Rosenduftgarten “Rose
Scent Garde”), 12 – „Generalszug”,
13 – main bicycle trail Berlin–
–Lipsk, 14 – course of historical
railwaay route, 15 – railway line
(prepared by U. Nowacka-Rejzner,
source: Grün Berlin GmbH, Park
am Gleisdreieck)
Il. 4. Park am Gleisdreieck – schemat: 1 – tereny sportowe i place zabaw, 2 – plaża z drewnianymi trybunami, 3 – „Ogród w ogrodzie”,
4 – plaża z boiskami do siatkówki,
5 – Schӧneberger Wiese, 6 – tereny
sportowe z trybunami, 7 – główny
plac wschodniej części parku,
8 – skaty park, 9 – „Kreuzberger
Wiese”, 10 – plac zabaw „Przestrzeń
doświadczania natury”, 11 –
Ogród międzykulturowy „Różany
Zapach”, 12 – „Generalszug”,
13 – główny szlak rowerowy Berlin–Lipsk , 14 – przebieg torów
historycznej kolei, 15 – linia kolei
dalekobieżnej (oprac. U. Nowacka-Rejzner, wg Grün Berlin GmbH,
Park am Gleisdreieck)
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Ill. 5. Park am Gleisdreieck (Ostpark). Railway artifacts remaining in the space of the park (photo by U. Nowacka-Rejzner, 2013)
Il. 5. Park am Gleisdreieck (Ostpark). Pozostawione w przestrzeni parku artefakty kolejowe (fot. U. Nowacka-Rejzner,
2013)

Ill. 6. Park am Gleisdrreieck (Ostpark). An old railway building – currently occupied by a restaurant (photo by
U. Nowacka-Rejzner, 2013)
Il. 6. Park am Gleisdrreieck (Ostpark). Dawny budynek kolejowy – obecnie mieszczący funkcję gastronomiczną
(fot. U. Nowacka-Rejzner, 2013)
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Ill. 7. Park am Gleisdreieck (Westpark). Recreational areas – in the background are the office buildings of Potsdamer
Platz (photo by U. Nowacka-Rejzner, 2013)
Il. 7. Park am Gleisdreieck (Westpark). Tereny rekreacyjne – w tle widoczne budynki biurowe w zespole Potsdamer
Platz (fot. U. Nowacka-Rejzner, 2013)

Ill. 8. Park am Gleisdreieck (Westpark). Playground in the Kurfürstenstraße area (photo by U. Nowacka-Rejzner,
2013)
Il. 8. Park am Gleisdreieck (Westpark). Plac zabaw w rejonie Kurfürstenstraße (fot. U. Nowacka-Rejzner, 2013)
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North of Portugal and metropolitan Porto –
drink it, or life in?
Północna Portugalia i metropolitalne Porto –
pić, czy w nim żyć?
Abstract
Porto is the second metropolis of Portugal. The economic crisis has slowed down the development and growth
of not only the city itself, but also that of its metropolitan area. It has not, however, put a stop to the process of
reshaping its spatial structure. It biggest problem is a high degree of unemployment caused by the declining
amount of jobs in the private sector, in addition to the process of the society becoming poorer overall. A high
factor of work-motivated emigration to Portuguese speaking countries, as well as some European states, is
also present. The comparison to analogous problems arising in the Three-city region – the Polish coastal
metropolis – seems to suggest a correlation between certain trends, however the difference regarding Porto
is a larger percentage of the share of the unemployed in the working age adults group, which is accompanied
by a decrease in the unemployment of persons just entering the workforce. There is also the element of crime.
Furthermore, there seems to be a big difference in the economic potential and innovative factors that favor the
Portuguese metropolis, which is a stronger economic center than Three-city. The most important element that
stabilizes the development of the Three-city metropolis is the preservation of local jobs.
Keywords:
Streszczenie
Porto jest drugą metropolią Portugalii. Kryzys ekonomiczny w znacznym stopniu spowolnił rozwój zarówno samego miasta, jak i jego obszaru metropolitalnego, niemniej nie zatrzymał procesu przekształcania jego
struktury przestrzennej. Największym problemem metropolii jest wysoki stopień bezrobocia związanny ze
spadkiem poziomu zatrudnienia w przedsiebiorstwach oraz proces ubożenia spoleczenstwa. Utrzymuje sie
wysoki wskaźnik emigracji zarobkowej do krajów posługujących sie jezykiem portugalskim i do krajów
europejskich. Porównanie z analogicznymi problemami występujacymi w Trójmieście – polskiej metropolii nadmorskiej – wykazuje zbieżność obesrwowanych trendów, jednak różnica w stosunku do Porto polega
na zwiększaniu się procentowego udziału bezrobotnych w przedziale wieku przedemerytalnego, któremu
towarzyszy spadek bezrobocia w przedziale wieku pracowników wchodzących. Występuje także zjawisko
przestępczości. Ponadto istnieje duża różnica w potencjałach ekonomicznym i innowacyjnym na korzyść
metropolii prtugalskiej, która jest silniejszym ekonomicznie ośrodkiem niż Trójmiasto. Najbardziej istotnym czynnikiem stabilizującym rozwój metropolii trójmiejskiej jest zachowanie lokalnych miejsc pracy.
Słowa kluczowe: Porto, Trójmiasto, obszar metropolitalny, bezrobocie
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...Si bo ‘squece me, ‘M ta ‘squece be, Até dia, Qui bo voltà...
If you forget me, I will forget you. Until the day you will come back...1

1. Introduction
When you hear somebody utter the word “Porto”2, you need to listen intently in order to catch the
right context, because you can easily confuse the meaning of the word, especially when it is separated
from the content and the point of the statement. But when one talks about Porto understood as a vital
subject of planning a metropolis, and particularly about phenomena occurring in its area of influence, noone is forbidden to do it in the place, and in the particular moment, when the setting Sun is accompanied
by the nostalgic melody of the fado. The chilly ocean breeze carries away the unbearable heat that
emanates from the omnipresent stones, gently setting the tree branches in motion, and the porto that
glistens in the glass lets you relish in the comparison to the reflexes mirrored in the lazy current of the
Douro; at the same time it lends the conversation an extraordinary atmosphere and flavour. One has the
awareness that somewhere high, on the banks of that river, stand, intriguing in their form and proportion,
creamy in Hue at this part of day, the buildings of the Architecture Department, designed by Alvaro Siza.
Inside them, a familiar discussion between generations is taking place – one about the choice between
the new and the old understanding of forms by which we are surrounded and in which we spend most
of our lives. But the point of this discussion is not the beauty of the purest form, but rather the matter
that is sought for by all the dwellers of the metropolis – the means of solving the eternal dilemma of
the meaning of life and finding the means to resolve the everyday existential difficulties, which Porto
so abundantly bestows upon its residents. The metropolis, surpassed in size only by Lisbon, tries to find
the answer to the question: where is the work? Currently it is the most rudimental matter, which, in the
times of a crisis, gives nightmares both to the residents and to all the migrants who arrive here from
the increasingly impoverished towns and villages in the interior of the Iberian Peninsula. Significant
metropolitan investments achieved in the right moment of the regrettably short economic boom, such
as the airport, the underground, the highways, technical infrastructure and numerous public buildings
that were designed by native and foreign architects, resulted in an increase in tourist traffic, despite
the considerable distance that separates Porto from other European metropolises. One can observe the
growing interest in the country’s culture, bearing in mind that Portugal used to be a naval and colonial
power. The imperial scale can be seen in the urban planning structure of Porto – this vast and beautiful
city; but at the same time one can see, rather regrettably, the progressing dilapidation of the central zone.
Trees grow over the abandoned buildings, surely a distressful sight for the passers-by, who wander around
this inner city, not only in the vicinity of Ponte Dom Luis. The music of Porto, in contrast with Coimbra
and Lisbon, has not got “its” fado. But, to make up for it, it has its views and captivating light, which,
filtered by the ocean mist, hyper-realistically sharpens, or defamiliarizes the unbelievably captivating
scenery of the Douro valley and the panorama of the city stretching from under the cloister hill. Efforts
made by the city council in order to improve the quality of public areas and to prevent the deprivation of
the city centre, constitute meaningful proof that the attractiveness of the metropolis must be reinforced
and be truly multidimensional and remarkably lively – then and only will then the tourist overlook the

1
2

A.Z. Soares, fragment of the song “Sodade” by Cesaria Evora.
Translator’s note: while it is customary to call the Portuguese alcoholic beverage “port” or “port wine”, it is also
possible to use the word “porto” when we refer specifically to port wine made in Portugal.
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littered streets and the constant presence of security and will instead be captivated by the song, sung by
Cesaria Evora, whose lyrics seem to be very relevant to the existing problems of the metropolis:
„If you forget me,
I will forget you.
Until the day
You will come back...”

2. The Porto Metropolitan Area
Grande Area Matropolitana do Porto, the metropolitan Porto region, whose capital is the city of
Porto, comprises 16 districts, among which Porto, Matosinhos and Sao Joao de Madeira are, respectively,
the most densely populated (6316.2/km2, 2681.0/km2, 2602.0/km2), while Arouca occupies the last place,
with only 73.9/km2.
The metropolitan region is a part of the North Region, which consists of 8 subregions and is inhabited
by 3.7 million people, which amounts to ca. 35% of the population of the whole country, which has the
overall population of 10.5 million people.
As it borders with the Atlantic Ocean, Spain and the remaining part of Portugal, the region is highly
predisposed towards playing an increasingly significant role in the economic and social development.
Despite the observed substantial decrease in the number of births, in the period until 2011, Grande, as
well as other regions, registered an increase in the number of inhabitants. The crisis, which affected all the
areas of Portuguese economy, manifests itself in the statistics which indicate that Grande Porto had the
biggest dynamic of population growth, but also the biggest net rate of migration, and, in addition, it was
the place where the highest number of foreign immigrants came to live – among whom the Brazilians, the
Ukrainians, the Russians and the Portuguese-speaking Africans comprised the most significant groups.
Regrettably, Grande Porto has the characteristic that some other European countries possess – an ageing
society, which indirectly affects the decrease in the pace of the economic development of this region. What
helps, albeit not as considerably as in other regions of Portugal, is the substantial influx of immigrants.
Strength of the region lies in its relatively dense population, amounting to 2.2 million inhabitants, which,
in comparison to the total population of Portugal, constitutes ca. 20.6% of the total number. Regrettably, in
2012 the highest slump in employment figures (and therefore a decrease in the country’s population) was
observed, with the unemployment rate at 16%3.

3. The Porto Metropolis
Sources on the subject include numerous attempts of handling the issues of the metropolis.
As Gorzelak points out “modern studies of metropolises concern mainly individual big cities, their
immediate base and – more rarely – the relations inside the world-wide net of metropolises”. In this context,
it is necessary to make an attempt at checking, to what extent Porto is linked with this net of metropolises
around the world. The GaWC currently classifies Porto as a gamma- type of metropolis, situating it on the
6th place on the list, whereas the metropolitan Cracow occupies the 17th place on the same list, below Porto.
3

http://euro-dane.com.pl/portugalia (in Polish).
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The rival Portuguese metropolis of Lisbon occupies the second position in the beta+ category, which means
it is classified four categories above the position of Porto and Cracow4.
The city of Porto and, at the same time, the metropolis, are a part of Grande Porto and are situated
in the North Region. The comparison of competitiveness of Grande Porto in relation to the remaining
regions and metropolises of Portugal indicates that Lisbon indisputably occupies the first place and greatly
surpasses the remaining centres. Grande Porto, on the other hand, is ranked second. The most similar to
Grande Porto are Entre Duotro e Vouga, as well as Baio Vouga and Peninsula de Setubal. Differences
between those centres are not as substantial as they are between them and Lisbon.
The chief assets of the Porto metropolis are: well-developed air-, rail-, sea- and bus transport, an
efficient transportation system inside the metropolis (6 underground lines). When it comes to industry, the
most potent is the shoemaking industry, but also the wine industry (particularly in the nearby Douro region).
The furniture industry, in cooperation with IKEA, designs interesting clusters, which aid the reduction of
transportation expenses and ensure that high standards of quality are maintained. Textile industry has got
a similar role – it produces and exports its produce to various countries in Africa, South America, USA,
Canada and the European Union. The export and trade with the neighbouring Galicia, Castilia and Leon,
and coooperation in the field of tourism is possible thanks to an efficient airport, which draws the attention
of investors. High status of primary, secondary, as well as higher education, which are available in Porto
and three other university towns5, where studies a total of 100,000 students, aid the belief that regardless
of the currently existing crisis it is possible to build scenarios of development, based on reorganization of
traditional industry, including the shipbuilding industry. High position of the port in Lexioes, which handles
ca. 14% of Portuguese export, and the companies linked to it enable one to adapt a positive outlook on
the future development possibilities in this part of country. The metropolis, in which centres of industrial
production of a supralocal status are located, has got, even in the light of a slump in economy, a slighly more
fortunate position than the metropolises, which lack the element of production of consumer goods. This
is essential in the light of the fact that Porto and the North Region occupy the final position in the ranking
which lists the regions visited by tourists6.
A wider insight into some other issues, pertaining to the Porto metropolis, is presented in separate
articles, dedicated to chosen aspects, including the spatial aspect of the metropolis in question.

4. Threats and perspectives for the regional development
A serious problem for the country, the North Region, the metropolitan region and the metropolis
itself is the unemployment. Economic crisis, only slightly reduced by the income from tourism, has very
strongly manifested itself in a negative fashion in almost all avenues of life. The most serious negative
occurrences are: a rise in the misery index and an increase in the tendency towards labour emigration to the
neighbouring Spain and other European countries (especially to England, in view of the traditional historical
connection) and to countries outside Europe, where Portuguese is a dominant language7. A unique structure
of education in the society, in which men usually complete elementary schools, and higher education is
completed by only ca. 13%, whereas the women’s share in the higher education group is higher by 10% and
reaches 22%, plays a significant part in this situation. The most serious problem is, however, the very high
4
5
6
7

http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html (in English).
http://www.ccdr-n.pt/pt/portugal-north-region/#2 (in English).
http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/portugalia/stawowy.pdf (in Polish).
http://www.forbes.pl/mlodzi-emigruja-nie-tylko-z-polski-rekordowa-emigracja-z-portugalii,artykuly,170972,1,1.
html (in Polish).
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unemployment rate among young people of up to 30 yrs old, which, in three most dynamic age groups, is
higher than 20%, and in the 25–34 yrs old group it reaches almost 25% – as if one in four people did not
work, taking into consideration the age of those people. Labour emigration in this group in 2013 amounted
to over 74,000 people and was the highest in many years. Currently the main destinations of emigration in
Europe are Switzerland, France, Germany, Spain and Great Britain, and outside Europe – Brazil, Angola and
the USA. This situation will probably result in the future weakening of perspectives for a fast improvement
of the country’s economy, which triggers the inclination towards reaching for statistical “rate improvers”,
such as including in the GDP the income8 from morally dubious “areas of economy”, such as drug trade and
prostitution, which “increase” the balance by 2%. Is one to expect that in order to improve the rates, further
ones will be included, such as “human trafficking” or “trade in human organs”? It seems that this appalling
theme has an even deeper justification, if one attempts at a geographical depiction of the available statistical
data in light of the situation in the whole country and in the Porto region. Unemployment in Grande Porto
reached 44% while the maximum index on the country scale in the first quarter of 2013 showed 17.6%.
In comparison, in the southern regions, with a substantial share of tourism, such as Alentejo and Algarve,
the index showed just 3% and 3,7%.
This example indicates how important a role can correctly understood regional planning play,
when it comes to pointing towards prospective trends for development of activities with a corresponding
level of attractiveness. They can generate profits, while not being excessively dependent on the level of
industrialization, but rather on quality and level of provided services and sufficiently developed transport
infrastructure and the cultural advantages on offer. Now, the answer to the question – where are the jobs?
The context of the North Region explicitly indicates, that the majority of them is generated precisely in
the metropolitan region! The difference between the Douro (3.7%) and Grande Porto (37.1%) regions is
almost tenfold, and this is a considerable amount, when it comes to the actual distances between those
subregions.
One’s attention should be drawn to the fact that a development in the Portuguese shipbuilding industry
is currently happening, which is indeed a positive occurrence, when compared to the disappearance of what
until recently used to be very characteristic of the Polish seaside, ie. shipbuilding – one of the main factors
of economic development of the Tricity metropolis.

5. Are the Polish metropolises in danger of porto-galization?
If one wants to risk the comparison, they should first find a metropolis in Poland similar to the
described Porto metropolis. Statistical data, and the aforementioned GaWC ranking allow for such
comparison, but in reference to Cracow, which appears in the same metropolis category, but one should at
least attempt at retaining the most significant geographical factor, ie. the direct access to sea, which narrows
the choice to the Gdańsk and Szczecin metropolises9 – if the cities can be regarded as metropolitan10. Tricity
does not appear in the GaWC ranking, but it was chosen regardless, as one of the three examples of Polish
8

9

10

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pkb;portugalii;mocno;w;gore;dzieki;prostytucji;i;narkotyko
m,222,0,1561310.html (in Polish).
http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,106520,15474602,Wielki_ranking_polskich_miast__Jak_wypadl_
Szczecin_.html (in Polish).
If one would assume that the only criterion is the number of inhabitants, which amounts from 0.5 to 1 million,
according to Markowski T., Marszał T. Metropolises, Metropolitan Areas, Metropolization. Problems and Basic
Terminology. Warsaw: PAN, KPZK, 2006, p.12, however different sources entertain 1 million of inhabitants as the
minimal borderline size of a metropolis.
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metropolises compared by Gorzelak and Smętkowski. But if one adapts such premise, it is necessary to
base the comparison on statistical data and a confrontation with conclusions of analyses conducted in the
quoted position in sources on the subject. But first it is necessary to narrow the comparison down to one of
the two Polish metropolises with direct access to sea.
The Tricity metropolis inside the limits of Gdańsk, Gdynia and Sopot is characterized by the
following data: population of 742,50011, average population density of 1792 people per square km, surface
area of 414,4 square km, comprises 30 districts. Population density in Gdańsk is 1744 people per square
km, in Gdynia – 1830 people/sq. km, in Sopot 2207 people/sq. km. The Szczecin metropolis, in turn, is
characterized by the following data: 645,400 inhabitants, average population density of 248 people per
square km, surface area of 259,7 square km, comprises 13 districts. In the light of the abovementioned data,
the Tricity metropolis should be chosen for the comparison, as it is on many accounts more similar to the
Porto metropolis than the Szczecin metropolis. A simple juxtaposition of statistical data and the published
verdicts of analyses indicate a substantially higher potential of the Porto metropolis (on many fields) than
the Tricity metropolis. Population density per square km in the Tricity metropolis is lower in the individual
cities comprising it. The comparison of unemployment rates is interesting. Taking into consideration data
pertaining to Poland, according to the Polish Central Statistical Office12 the lowest rate of unemployment
among people from 25 to 34 yrs old is in Wrocław (3.69%). It is followed by: Poznań (3.73%), Warsaw
(3.99%), Gdańsk (4%), Cracow (4.37%) and Katowice (5.29%). Szczecin occupies the 11th place – here the
percentage of the unemployed from 25 to 34 yrs old is 7.03. In the Tricity metropolis, similar to the Porto
metropolis, the problem is the very high unemployment rate among young people, up to 30 yrs old – in
Gdańsk in the age group between 25 to 34 it reaches 4%, in Gdynia 6.6% and in Sopot 5%. The difficulty
in producing a detailed analysis stems from the dispersion of data and changeable scopes of gathered
territorial facts, and the methods of putting them together.
Based on the observation of the nation-wide trends, when one wants to compare the metropolitan
areas, they can indicate similarities in the Portuguese and Polish metropolises. The main difference is
(according to some reports) the lower potential of the Tricity metropolis in comparison to the Porto
metropolis, especially when it comes to generating workplaces and the strength of innovative influence.
In Poland, the overall rise in unemployment figures is accompanied by the phenomenon of trend reversal,
which amounts to the fact that percentage share of the unemployed in the pre-retirement age group is
rising, and is accompanied by the decrease in unemployment rates in the age group of people entering
the job market.
The point is, that the analysis of the age structure of emigrants is correlated with the previously
noticed decrease in the age of emigrants, which means an acceleration of the emigration occurrences in
the most dynamic group of Polish population. The report of the Sobieski Institute directly enumerates the
resulting domestic economic loss and the potential profits of the countries that are destinations of Polish
emigrants. Portugal as a country, as well as the North Region, struggle with exactly the same phenomenon,
but in this context, what is fortunate for the Pomorskie province, is the positive migration balance. It is
a very important phenomenon, of which speak the representatives of the municipalities: „We are noting
positive migration balance, and this does not happen without a reason. Opole notes a decrease by a few per
cent, and so does Warmia. And we, as a province, have got 2.2%, and as a metropolis – 1.8%. This is indeed
the second best result in Poland – Onet.pl was told by the vice-president of Gdańsk, Andrzej Bojanowski”.
Additionally, the prognoses assume optimistically, that a similar trend will strengthen in the foreseeable
future: „According to the prognosis of migration of the inhabitants of the Pomorskie Province for the
11
12

http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/polacy-emigruja-lub-osiedlaja-sie-w-trojmiescie/ds1jb (in Polish).
http://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/nneopracowania/biuletyn-statystycznywojewodztwa-pomorskiego-i-kwartal-2014-r-,1,11.html (in Polish).
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upcoming years, the positive migration balance will be maintained until 2020. The coming migrants will be
of young age, up to 29 yrs old”. The future will show, whether this finds an actual justification in facts and in
statistical data. The most essential indication is the unemployment problem, which should be monitored13,
because its rate directly determines the perspectives for development, and at the same time conveys the
actual, current economic situation of a given region or metropolis.
6. Conclusions
The comparison of two metropolises – Polish14 and Portuguese15 indicates the potential threats, which
need to be taken into consideration if it should happen that the currently observed positive development16
trend that can be observed in Poland despite the growing economic crisis, would collapse. The most
significant stabilizing factor in the growth of the Tricity metropolis is the retention of the local workplaces17
and their development and systematic prevention of the emigration of the younger generation. The Tricity,
particularly Gdańsk, has got a substantial tourist potential and a steady increase in tourist traffic can still be
observed. „In the tourists’ opinion Gdańsk is the second (after Cracow) most touristically attractive city in
Poland (it was estimated that in 2012 it was visited by over 7.3 million tourists). Research shows that most
tourists (foreign and domestic) who visit Gdańsk rate its attractiveness higher than other Polish tourist cities
– Warsaw and Gdynia, and to a lower extent Sopot and Poznań, and subsequently Wrocław. Only when
confronted with Cracow, the attractiveness of Gdańsk was rated as »better« by a minority”18. This trend
is accompanied by the occurrence of crime, and the opinions on the subject are not particularly positive.
To the question, “Which of our big cities is the most dangerous?” one receives the answer: “Gdańsk; it
can be said that the statistical risk of falling victim of a crime in Gdańsk is 7.6%. The situation is only
a bit better in, the widely regarded as peaceful and law-abiding, Poznań (7.5%) and in Szczecin (6.7%)”19.
To compare – crime rate in Porto in the last three years has increased to 41.5%, and the analysis of the
data indicates a growing impoverishment of society, which results in a growing number of typical crimes
against property, accompanied by a minimal level of threats resulting from ethnical or religious reasons20.
However, a different Portuguese source reports that “...while crime was down 12.5 percent in Lisbon,
unchanged in Porto, and fell 15.8 percent in Setúbal, these three large metropolitan areas accounted
for 71 percent of all violent and serious crimes registered with law enforcement authorities”21. The
Porto metropolis, because of its size, population and the position that it occupies on the national scale is of
course a substantially economically stronger centre than the Tricity. However, if we take into consideration
that the modern day economic crises tend to last longer than before, it is surely better to drink in Porto than
to live in it – at least in this particular moment in time.

13
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15
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https://careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Kwartalny_raport_o_rynku_pracy_Q3_2013.pdf (in Polish).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trójmiasto (in Polish).
http://www.ccdr-n.pt/pt/portugal-north-region/#2 (in English).
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Duzy-wzrost-liczby-pracujacych-na-Pomorzu-n79845.html# (in Polish).
http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/ (in Polish).
Source: “Report: Tourism in Gdańsk in the 2012 holiday season”, Eurotest Institute, Gdańsk 2012. (in Polish).
http://bogdan.wordpress.com/moje-publikacje/grozny-gdansk-bezpieczny-bialystok/ (in Polish).
http://www.theportugalnews.com/news/crisis-defying-crime-statistics/28065 (in English).
http://www.theportugalnews.com/news/crisis-defying-crime-statistics/28065 (in English).
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...Si bo ‘squece me, ‘M ta ‘squece be, Até dia, Qui bo voltà...
Zapomnisz, Zapomnę ja. Do dnia, Gdy wrócisz tu...1

1. Wprowadzenie
Gdy ktoś mówi „Porto” trzeba dobrze wsłuchać się w kontekst zdania, ponieważ bardzo łatwo jest
pomylić znaczenie tego słowa, zwłaszcza w oderwaniu od treści i celu wypowiedzi. Jednak mówiąc o Porto
jako o istotnym podmiocie planowania metropolii, a zwłaszcza o zjawiskach zachodzących w jej obszarze
oddziaływania, nikt przecież nie zabrania czynić tego w miejscu i w chwili, gdy w zapadającym zmierzchu
z oddali rozbrzmiewa nostalgiczną melodia fado, chłodna oceaniczna bryza, poruszająca gałęziami drzew,
oddala nieznośny skwar, emanujący z wszechobecnych kamieni, a Porto, połyskując w szklaneczce, pozwala
na delektowanie się porównaniem do refleksów odbitych od leniwego nurtu Douro oraz przydaje rozmowie
nieoczekiwanego kolorytu i smaku. Świadomość, że gdzieś wysoko, na brzegu tej rzeki, stoją intrygujące
proporcjami i formą, kremowe o tej porze dnia budynki Wydziału Architektury projektu Alvaro Sizy, a w nich
toczy się, jakże znajoma, dyskusja pokoleń na temat wyboru pomiędzy nowym a starym pojmowaniem form,
w otoczeniu których i w których spędzamy większość życia. Lecz istotą tej dyskusji nie jest piękno czystej
formy, a raczej treść, jakiej poszukują wszyscy mieszkańcy metropolii – sposobu rozstrzygnięcia odwiecznego dylematu dotyczącego sensu istnienia i znalezienia sposobu odpowiedzi na codzienne egzystencjalne
problemy, których Porto wcale nie szczędzi swoim mieszkańcom. Ta druga po Lizbonie metropolia Portugalii
stara się znaleźć odpowiedź na pytanie: gdzie jest praca? Obecnie jest to najbardziej podstawowa kwestia,
która w dobie kryzysu nie pozwala spokojnie spać jej mieszkańcom oraz wszystkim ludziom przybywającym
tu z coraz bardziej ubogich, a położonych w interiorze Półwyspu Iberyjskiego wsi i miasteczek. Dokonane
w odpowiedniej chwili, niestety krótkotrwałej koniunktury, znaczące inwestycje metropolitalne jak lotnisko,
metro, autostrady, infrastruktura techniczna i obiekty użyteczności publicznej, projektowane przez rodzimych
i zagranicznych architektów, zaowocowały wzrostem ruchu turystycznego, mimo znacznych odległości od
innych metropolii europejskich. Widoczne jest wzrastające zainteresowanie także i kulturą Portugalii, niegdyś istotnej potęgi morskiej i kolonialnej. Imperialna skala przejawia się w kompozycji urbanistycznej Porto
– tego rozległego i pięknego miasta, a zarazem zauważalna jest niestety postępująca degradacja jego śródmiejskiej strefy. Szokują porastające drzewkami opuszczone budynki, które spotykamy spacerując uliczkami
śródmieścia, nie tylko w pobliżu Ponte Dom Luis. Muzyka Porto, w przeciwieństwie do Lizbony i Coimbry,
nie ma „swojego” fado. Ma za to nieprawdopodobne widoki i zniewalające światło, które filtrowane przez
oceaniczną mgłę wyostrza hiperrealistycznie lub odrealnia nieprawdopodobnie urokliwą scenografię doliny
Duoro i panoramę miasta rozciagającą się spod klasztornego wzgórza. Wysiłki czynione przez władze miasta
na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznych i próby przeciwdziałania zamieraniu śródmieścia są wymownym dowodem, że atrakcyjność tej metropolii musi zostać wzmocniona i być rzeczywiście wielopłaszczyznową oraz niezwykle żywotną, aby mimo zaśmieconych ulic i prawie wszędzie zauważalnej ochrony,
przybysz-turysta dawał się jednak porwać nastrojowi pieśni śpiewanej przez Cesarię Evorę, jakby w odniesieniu do widocznych problemów metropolii:
„Zapomnisz,
Zapomnę ja.
Do dnia,
Gdy wrócisz tu...”
	A.Z. Soares, Fragment z pieśni Sodade, wyk. Cesaria Evora (inne tłumaczenie: A jeśli zapomnisz mnie, i ja zapomnę,
aż do dnia, w którym powrócisz).
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2. Obszar metropolitalny Porto
W skład regionu metropolitalnego Grande Area Matropolitana do Porto, którego stolicą jest miasto Porto, wchodzi 16 gmin, spośród których Porto, Matosinhos i Sao Joao de Madeira mają kolejno
największą gęstość zaludnienia (6316,2/km2, 2681,0/km2, 2602,0/km2), zaś Arouca najmniejszą, bo zaledwie 73,9/km2.
Region metropolitalny stanowi część Regionu Północnego, w którym wyróżniono 8 subregionów,
a zamieszkany jest przez prawie 3,7 mln mieszkańców, co stanowi około 35% populacji całego, liczącego
10,5 mln mieszkańców kraju.
Granicząc z Oceanem Atlantyckim, Hiszpanią i pozostałą częścią Portugalii, region ten ma duże
predyspozycje do odgrywania coraz istotnejszej roli w rozwoju gospodarczym i społecznym. Pomimo zaobserwowanego znacznego spadku liczby urodzeń w okresie do 2011 roku Grande Porto i inne regiony
notowały wzrost liczby mieszkańców. Kryzys, który dotknął wszystkie dziedziny gospodarki portugalskiej,
przejawia się w statystykach, wskazując, że Grande Porto miało największą dynamikę przyrostu populacji,
ale również największy wskaźnik migracji netto, a także tu napłynęło najwięcej zagranicznych imigrantów,
spośród których Brazylijczycy, Ukraińcy, Rosjanie oraz mówiący językiem portugalskim Afrykańczycy
stanowili najbardziej znaczące grupy. Niestety w Grande Porto obserwowane jest charakterystyczne dla
Europy starzenie się społeczeństwa, co przyczynia się pośrednio do obniżenia tempa rozwoju gospodarczego tego regionu, natomiast w mniejszym stopniu niż w innych regionach Portugalii, pomaga tu bowiem
jednak znaczny napływ imigrantów. Siłą obszaru jest stosunkowo duże zaludnienie, wynoszące 2,2 mln
mieszkańców, które w porównaniu do całej ludności Portugalii stanowi około 20,6% jej liczby. Niestety
w 2012 roku zanotowano największy spadek zatrudnienia i tym samym spadek liczby ludności kraju przy
wynoszącej prawie 16% stopie bezrobocia2.

3. Metropolia Porto
W literaturze przedmiotu notuje się wiele podejść do problematyki metropolii. Jak zauważa Gorzelak „współczesne studia nad metropoliami dotyczą głównie poszczególnych wielkich miast, ich bezpośredniego zaplecza i – rzadziej – relacji wewnątrz światowej sieci metropolii”. W tym kontekście konieczną
staje się próba sprawdzenia, w jakim stopniu Porto powiązane jest z siecią metropolii światowych. GaWC
klasyfikuje obecnie Porto jako metropolię typu gamma, sytuując ją na 6 pozycji listy, natomiast metropolitalny Kraków znajduje się na 17. pozycji tej samej listy niżej od Porto. Konkurencyjna portugalska metropolia Lizbony zajmuje drugą pozycję w kategorii beta+, co oznacza aż o cztery kategorie wyższe notowania
w stosunku do Porto jak i Krakowa3.
Miasto i zarazem metropolia Porto, stanowią część Grande Porto i wchodzą w skład Regionu Północnego. Porównanie konkurencyjności Grande Porto z pozostałymi regionami i metropoliami Portugalii
wskazuje, że Lizbona zajmuje bezspornie pierwsza lokatę, znacznie wyprzedzając pozostałe ośrodki. Natomiast Grande Porto plasuje się na drugiej pozycji. Najbardziej zbliżonymi do Grande Porto są Entre Duotro
e Vuoga oraz Baio Vouga i Penisula de Setubal. Różnice pomiędzy tymi ośrodkami nie są aż tak znaczne
jak pomiędzy Lizboną a nimi.
Główne atuty metropolii Porto to: rozwinięty transport lotniczy, kolejowy, autobusowy i morski,
a także sprawny system transportu wnątrzmetropolitalnego (6 linii metra). Pod względem przemysło2
3

http://euro-dane.com.pl/portugalia
http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html
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wym, najbardziej prężny jest przemysł obuwniczy, winiarski (zwłaszcza z nieodległego rejonu Duoro),
jak również meblowy, który w kooperacji z koncernem IKEA tworzy interesujące clustry, pozwalające na
ograniczenie kosztów transportu oraz zapewniające utrzymanie wysokich standardów, jakości produktów.
Podobnie znaczenie ma przemysł tekstylny, produkujący oraz eksportujący swoje wyroby do krajów Afryki, Ameryki Południowej, USA i Kanady oraz do krajów Unii Europejskiej. Eksport i handel z sąsiednią
Galicją, Castilią i Leon oraz kooperację w dziedzinie turystki umożliwia sprawnie działający port lotniczy, przyciągający zainteresowanych inwestorów. Wysoka pozycja szkolnictwa, jak również wyższe formy
edukacji, które dostępne są w Porto i trzech innych uniwersyteckich miastach4, gdzie łącznie kształci się
100 tysięcy studentów.
Pozwalają na zakładanie, iż mimo istniejącego obecnie kryzysu, możliwe jest budowanie scenariuszy rozwoju bazujących na restrukturyzacji tradycyjnego przemysłu, w tym przemysłu stoczniowego.
Wysoka pozycja portu w Lexioes, który obsługuje około 14% portugalskiego eksportu, a także powiązane
z nim przedsiębiorstwa pozwalają pozytywnie zapatrywać się na przyszłe możliwości rozwojowe tej części
kraju. Metropolia, w której znajdują się ośrodki produkcji przemysłowej o znaczeniu ponadlokalnym, ma
w czasie gospodarczej nie koniunktury nieco lepszą pozycje niż metropolie, w których brak jest elementu
wytwórczości dóbr materialnych. Jest to o tyle istotne, że Porto i region Północny znajdują się na ostaniem
miejscu rankingu regionów odwiedzanych przez turystów5.
Szersze omówienie niektórych innych zagadnień dotyczących metropolii Porto zawierają osobne
artykuły poświęcone wybranym aspektom, w tym przestrzennym jej dotyczących.

4. Zagrożenia i perspektywy rozwoju regionalnego
Poważnym problemem dla kraju, regionu północnego, regionu metropolitalnego i samej metropolii
jest bezrobocie. Kryzys ekonomiczny, nieznacznie łagodzony przez wpływy z turystyki, bardzo silnie,
w negatywny sposób, dał o sobie znać we wszystkich prawie dziedzinach życia. Najpoważniejsze negatywne zjawiska to wzrost poziomu ubóstwa, nasilenie się tendencji do emigracji zarobkowej do sąsiedniej Hiszpanii, do pozostałych krajów europejskich (zwłaszcza Anglii, z uwagi na tradycyjne historyczne
związki) oraz do krajów pozaeuropejskich, w których dominuje język portugalski6. Specyficzna struktura
wykształcenia społeczeństwa, w którym mężczyźni mają przeważnie podstawowe wykształcenie, a wyższe
stanowi jedynie ok. 13%, natomiast udział kobiet w grupie posiadającej wykształcenie wyższe jest większy
o 10% i sięga 22% odgrywa tu znaczącą rolę. Najpoważniejszy problem to jednak bardzo wysoki poziom
bezrobocia wśród osób młodych, do 30 lat, który w trzech najbardziej dynamicznych grupach wiekowych
jest wyższy niż 20% a w grupie 25–34 lat sięga prawie 25% – to tak, jakby czwarta część kraju nie pracowała, biorąc po uwagę wiek tych osób. Emigracja zarobkowa w tej grupie w 2013 r. wyniosła ponad 74 tys.
osób i była największą od wielu lat. Obecnie głównymi kierunkami emigracji są Szwajcaria, Francja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania w Europie, a poza nią Brazylia, Angola i USA. Taka sytuacja spowoduje
zapewne znaczne osłabienie w przyszłości perspektyw szybkiej poprawy stanu gospodarki kraju, co skłania
do sięgania po statystyczne „poprawiacze wskaźników”, jak np. wliczanie do PKB dochodów z moralnie
wątpliwych „dziedzin gospodarki” 7, takich jak narkotyki czy prostytucja, „podnoszących” bilans o 2%.
4
5
6

7

http://www.ccdr-n.pt/pt/portugal-north-region/#2
http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/studenci/strony_st/projekty/portugalia/stawowy.pdf
http://www.forbes.pl/mlodzi-emigruja-nie-tylko-z-polski-rekordowa-emigracja-z-portugalii,artykuly,170972,1,1.
html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pkb;portugalii;mocno;w;gore;dzieki;prostytucji;i;narkotykom,222,0,1561310.html
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Czyżby w celu poprawy wskaźników można było się spodziewać niedługo uwzględniania w statystykach
kolejnych wskaźników jak np. „handel żywym towarem” czy „sprzedaż organów do transplantacji”? Wydaje się, że ten katastroficzny wątek ma jeszcze głębsze uzasadnienie, jeśli zobrazuje się geograficznie
dostępne dane statystyczne na tle sytuacji w całym kraju i w regionie Porto. Bezrobocie w Grande Porto
sięgało 44% przy maksymalnym w skali kraju wskaźniku wynoszącym w 1 kwartale 2013 roku aż 17,6%.
Dla porównania, w regionach południowych, o bardzo dużym udziale turystyki, jak Alentejo i Algarve,
wynosił on jedynie 3% i 3,7%.
Przykład ten wskazuje, jak istotną rolę może odgrywać właściwie rozumiane planowanie regionalne, wskazujące perspektywiczne kierunki rozwoju aktywności, o odpowiednim poziomie atrakcyjności,
które mogą przynosić zyski, same w niewielkim stopniu będąc zależnymi od poziomu uprzemysłowienia,
a w większym od jakości i poziomu świadczonych usług oraz odpowiednio rozwiniętej infrastruktury transportowej i oferty w sferze walorów kulturowych. Odpowiedź na pytanie – gdzie są miejsca pracy? W kontekście regionu północnego jednoznacznie wskazuje, że najwięcej ich generuje właśnie obszar metropolitalny! Różnica pomiędzy regionami Duoro (3,7%) a Grande Porto (37,1%) jest prawie dziesięciokrotna,
a to jest już bardzo dużo jak na rzeczywiste odległości pomiędzy tymi subregionami.
Należy zwrócić uwagę, że następuje obecnie rozwój portugalskiego przemysłu okrętowego, co jest
bardzo pozytywnym zjawiskiem, w porównaniu do zaniku tego, co do niedawna jeszcze było najbardziej
charakterystyczne w nadmorskiej Polsce, tj. budowy statków, czyli jednego z głównych czynników rozwoju gospodarczego metropolii trójmiejskiej.

5. Czy metropoliom polskim grozi porto(u)galizacja?
Gdyby zaryzykować porównanie, należałoby wpierw znaleźć metropolię zbliżoną do opisywanej
metropolii Porto w Polsce. Dane statystyczne, a także wspomniany już ranking GaWC pozwalają na
takie porównanie, jednak w stosunku do Krakowa, znajdującego się w tej samej kategorii metropolii,
należałoby przynajmniej podjąć próbę zachowania najważniejszego czynnika geograficznego – tj. bezpośredniego dostępu do morza, co zawęża wybór do metropolii Gdańskiej i Szczecińskiej8 – o ile te oba
miasta można uznać za miasto metropolitalne9. Trójmiasto nie występuje w rankingu GaWC, niemniej
zostało wybrane jako jeden z trzech przykładów metropolii polskich porównywanych przez Gorzelaka
i Smętkowskiego. Jeśli jednak przyjmie się takie założenie, konieczne staje się oparcie porównania na
danych statystycznych, a także skonfrontowanie z wnioskami z analiz przeprowadzonych w cytowanej
pozycji literatury przedmiotu. Wpierw jednak należy zawęzić porównanie do jednej z dwu polskich metropolii10 z dostępem do morza.
Metropolię trójmiejską w granicach Gdańska, Gdyni i Sopotu charakteryzują następujące dane:
742,5 tys. mieszkańców11, średnia gęstość zaludnienia wynosząca 1792 osoby na km2, powierzchnia 414,4 km2 integruje 30 gmin. Gęstość zaludnienia w Gdańsku wynosi 1744 osób na km2, w Gdyni
http://m.szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,106520,15474602,Wielki_ranking_polskich_miast__Jak_wypadl_
Szczecin_.html
9
	Gdyby zakładać, iż jedyne kryterium to liczba mieszkańców, wynosząca od 0,5 do ponad 1 mln wg Markowski
T., Marszał T. Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, PAN, KPZK,
Warszawa 2006, s. 12, niemniej inne źródła przyjmują 1 mln. Mieszkańców jako minimalną graniczną wielkość
metropolii.
10
http://szczecin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_zachodniopomorskie/portret_obszaru_metropolitalnego/
szczecinski_obszar_metropolitalny.pdf
11
http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/polacy-emigruja-lub-osiedlaja-sie-w-trojmiescie/ds1jb
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1830 osób na km2, w Sopocie 2207 osób na km2. Metropolię szczecińską z kolei charakteryzują poniższe
dane: 645,4 tys. mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosząca 248 osoby na km2, powierzchnia
259,7 km2, integruje ona 13 gmin. Do porównania wybrać należy, w świetle powyższych danych, metropolię trójmiejską jako bliższą pod wieloma względami do metropolii Porto niż metropolia szczecińska.
Proste zestawienie danych statystycznych i publikowanych wyroków analiz wskazuje na znacznie wyższy
potencjał metropolii Porto, niż metropolii trójmiejskiej na wielu polach. Niższe dla metropolii trójmiejskiej
są gęstości zaludnienia na km2 w poszczególnych miastach ją tworzących. Ciekawe jest porównanie poziomów bezrobocia. Biorąc pod uwagę dane dotyczące Polski, według danych GUS12 najmniejsze bezrobocie
wśród ludzi w wieku 25–34 lat jest we Wrocławiu (3,69%). Dopiero na następnych miejscach znalazły się:
Poznań (3,73%), Warszawa (3,99%), Gdańsk (4%), Kraków (4,37%) i Katowice (5,29%). Szczecin jest na
11 miejscu – procent bezrobotnych w wieku 25–34 lat wynosi 7,03. W metropolii trójmiejskiej, podobnie
jak w metropolii Porto, problem stanowi jednak bardzo wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych, do
30 lat, który w Gdańsku w grupie 25–34 lat wynosi 4%, w Gdyni 6,6% a w Sopocie 5%. Trudność w dokonaniu tutaj szczegółowego porównania wynika z bardzo rozproszonych danych oraz zmiennych zakresów
zbierania danych terytorialnych, a także w sposobach ich opracowywania.
Na podstawie obserwacji ogólnokrajowych trendów można jednak mówić, w przypadku porównywanych obszarów metropolitalnych, o pewnych podobieństwach wystepujących w metropolii portugalskiej i polskiej. Główna różnica polega (wg niektórych raportów) na mniejszym potencjale metropolii
trójmiejskiej, w porównaniu do potencjału metropolii Porto, zwłaszcza w generowaniu miejsc pracy i sile
oddziaływania innowacyjnego. Ogólnemu wzrostowi procentu bezrobocia towarzyszy w Polsce zjawisko
odwrócenia trendu polegające na zwiększaniu się procentowego udziału bezrobotnych w przedziale wieku
przedemerytalnego, któremu towarzyszy spadek bezrobocia w przedziale wieku pracowników wchodzących do gospodarki.
Rzecz jednak w tym, że analiza struktury wieku osób emigrujących jest skorelowana z zauważonym uprzednio spadkiem wieku osób emigrujących, co oznacza przyspieszenie zjawisk emigracyjnych
w najbardziej dynamicznej grupie ludności Polski. Raport Instytutu Sobieskiego wylicza wprost straty
z tego tytułu dla gospodarki krajowej i potencjalne zyski krajów docelowych, do których kierują się
polscy emigranci. Portugalia jako kraj, a Region Północny, zmagają się dokładnie z takim samym zjawiskiem, jednak pozytywnym w tym kontekście dla Pomorskiego jest dodatni wskaźnik migracji. Jest
to bardzo ważne zjawisko, o którym mówią przedstawiciele władz samorządowych: „Notujemy dodatni
wskaźnik migracji, a to się nie dzieje znikąd. Opole notuje minus kilka procent, Warmia również. A my,
jako województwo, mamy 2,2, procent, a jako metropolia 1,8. To jest naprawdę wynik drugi w Polsce”
– mówił w rozmowie z Onetem wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski. Ponadto w prognozach
zakładany jest (optymistycznie), iż taki sam trend utrwali się w nieodległej przyszłości: „Jak wynika
z prognozy migracji mieszkańców województwa pomorskiego na najbliższe lata, do roku 2020 utrzyma
się u nas dodatnie saldo migracji. Przyjeżdżać tu będą przede wszystkim osoby młode, do 29 roku życia”. Przyszłość pokaże, czy znajdzie to rzeczywiste potwierdzenie w faktach i w danych statystycznych.
Najbardziej istotnym wskaźnikiem jest problem bezrobocia, które należy monitorować13, ponieważ jego
wysokość wprost decyduje o perspektywach rozwoju, a zarazem oddaje rzeczywistą, bieżącą kondycję
gospodarczą danego regionu czy metropolii.

12

13

http://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/nneopracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-pomorskiego-i-kwartal-2014-r-,1,11.html
https://careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Kwartalny_raport_o_rynku_pracy_Q3_2013.pdf
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6. Wnioski
Porównanie obu metropolii – polskiej14 i portugalskiej15 wskazuje na potencjalne zagrożenia,
z których występowaniem należy się liczyć w sytuacji, gdyby załamaniu uległ pozytywny obecnie i nadal
obserwowany trend rozwojowy16, mimo narastających znamion kryzysu w Polsce. Najbardziej istotnym
czynnikiem stabilizującym rozwój metropolii trójmiejskiej jest zachowanie lokalnych miejsc pracy17
i ich rozwój oraz systematyczne przeciwdziałanie emigracji młodego pokolenia. Trójmiasto, a zwłaszcza
Gdańsk, ma znaczny potencjał turystyczny, nadal obserwowany jest stały wzrost ruchu turystycznego.
„W opinii turystów Gdańsk to drugie, po Krakowie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasto w Polsce
(według szacunków w 2012 r. odwiedziło go ponad 7,3 mln turystów). Z badań wynika, że turyści
(krajowi i zagraniczni) odwiedzający Gdańsk oceniają jego atrakcyjność w większości lepiej od innych
turystycznych miast polskich – Warszawy i Gdyni, w mniejszym stopniu od Sopotu i Poznania, jeszcze
mniejszym od Wrocławia. Jedynie w konfrontacji z Krakowem atrakcyjność turystyczna miasta została
oceniona »lepiej« przez mniejszą część”18. Towarzyszy temu trendowi zjawisko przestępczości – a opinie
o nim nie są szczególnie pozytywne. Na pytanie, „Które z naszych wielkich miast jest najniebezpieczniejsze?” pada odpowiedź: „Gdańsk; możemy powiedzieć, że statystyczne ryzyko, iż będąc w Gdańsku
padniemy ofiarą jakiegoś przestępstwa, wynosi 7,6%. Nieco tylko lepiej jest w uważanym za arcyspokojny i legalistyczny Poznaniu (7,5%) i w Szczecinie (6,7%)”19. Dla porównania – wskaźnik przestępczości
w Porto w ostatnich trzech latach wzrósł do 41,5%, a analiza danych wskazuje na postępujące zubożenie
społeczeństwa, co przejawia się we wzroście typowych przestępstw przeciwko mieniu, przy minimalnym poziomie zagrożeń wynikających z powodów etnicznych lub religijnych20. Aczkolwiek inne źródło
portugalskie podaje, iż „...while crime was down 12,5 percent in Lisbon, unchanged in Oporto, and fell
15.8 percent in Setúbal, these three large metropolitan areas accounted for 71 percent of all violent
and serious crimes registered with law enforcement authorities”21. Metropolia Porto, ze względu
na wielkość, liczbę ludności oraz znaczenie, jakie ma w skali całej Portugalii jest oczywiście znacznie
silniejszym ekonomicznie ośrodkiem niż Trójmiasto. Biorąc pod uwagę zarysowującą się tendencję do
przedłużania się czasu trwania zjawisk kryzysowych, mówiąc Porto – myślimy jednak, że lepiej jest
w nim pić niż żyć – przynajmniej w obecnej chwili.
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Ill. 1. Population of the North Region. Source: The Internet
Il. 1. Ludność Regionu Północnego. Źródło ilustracji: internet

Ill. 2. Subregions of the North Region. Source: The Internet
Il. 2. Subregiony Regionu Północnego. Źródło ilustracji: internet
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Ill. 3. Unemployment in the North Region in particular age groups. Source: The Internet
Il. 3. Bezrobocie w Regionie Północnym grupach wiekowych. Źródło ilustracji: internet

Ill. 4. Unemployment in Portugal between 2011 and 2014. Source: The Internet
Il. 4. Bezrobocie w Portugalii w latach 2011–2014. Źródło ilustracji: internet
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Ill. 5. Jobs in the North Region. Source: The
Internet
Il. 5. Miejsca pracy w Regionie Północnym.
Źródło ilustracji: internet

Ill. 6. Districts comprising the Tricity metropolitan area. Source: The Internet
Il. 6. Gminy wchodzące w skład metropolii trójmiejskiej. Źródło ilustracji: internet
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Ill. 7. Unemployment rate in the Pomorskie province, 2014. Source: The Internet
Il. 7. Stopa bezrobocia w woj. Pomorskim, 2014. Źródło ilustracji: internet

Ill. 8. Comparison of unemployment trends in the 25–27 and the above-50 yrs old age groups. Source: The Internet
Il. 8. Porównanie trendów bezrobocia w grupach młodzieży i osób starszych w Polsce. Źródło ilustracji: internet
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Ill. 9. View of the Villa Nova de Gaja district,
showing the contrast between the harmonious
historical buildings and the modern high rise in
the background (photo by B. Podhalański)
Il. 9. Widok w kierunku dzielnicy Villa Nova
de Gaja, kontrast pomiędzy harmonijną zabudową historyczną a wysokim współczesnym
budynkiem w tle (fot. B. Podhalański)

Ill. 10. Cals da Ribeira riverfront, Ponte Luis I
bridge can be seen in the background (photo by
B. Podhalański)
Il. 10. Nabrzeże Cals da Ribeira, w tle Ponte
Luis I (fot. B. Podhalański)

Ill. 11. Underground train cars on the Ponte
Luis I bridge. The Mosteiro da Serra do Pilar
can be seen in the background (photo by B.
Podhalański)
Il. 11. Wagony metra na moście Ponte Luis I,
w tle fragment Mosteiro da Serra do Pilar
(fot. B. Podhalański)
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Ill. 12. View from the Mosteiro da Serra do
Pilar towards the Duoro valley, with the Ponte
do Infante bridge in the background (photo by
B. Podhalański)
Il. 12. Widok z Mosteiro da Serra do Pilar
na dolinę Duoro, w tle Ponte do Infante (fot.
B. Podhalański)

Ill. 13. The Fundacao Serralves building,
designed by Alvaro Siza (photo by B. Podhalański)
Il. 13. Budynek Fundacao Serralves, proj.
Alvaro Siza (fot. B. Podhalański)

Ill. 14. Buildings of the Faculty of Architecture of the Universidade do Porto university,
designed by Alvaro Siza (photo by B. Podhalański)
Il. 14. Budynki Wydziału Architektury
Universidade do Porto proj. Alvaro Siza (fot.
B. Podhalański)
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Ill. 15. The tilted square near the Casa da
Musica building, designed by Rem Koolhaas
(pohoto by B. Podhalański)
Il. 15. Pochyły plac przy Casa da Musica, proj.
Rem Koolhaas (fot. B. Podhalański)

Ill. 16. The side facade of the Casa da Musica
building, which creates a facade for the adjacebt
public space (photo by B. Podhalański)
Il. 16. Boczna elewacja Casa da Musica,
stanowiąca ścianę przestrzeni publicznej
(fot. B. Podhalański)

Ill. 17. The Camara Municipal do Matoshinos
building, designed by Alcino Soutinho (photo
by B. Podhalański)
Il. 17. Budynek Camara Municipal do
Matoshinos proj. Alcino Soutinho (fot.
B. Podhalański)
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Ill. 18. The modern implementation of the
design of the city library by Florbela Espanca
in Matoshintos – designed by Alcino Soutinho
(photo by B. Podhalański)
Il. 18. ��������������������������������������
Współczesna realizacja budynku biblio�
teki miejskiej Florbela Espanca w Matoshintos
– proj. Alcino Soutinho (fot. B. Podhalański)
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Abstract
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reserves. The employed forms of presentation, widely understood accessibility, as well as various
conveniences for visitors, to a major extent determine the attractiveness of such places, and, consequently,
the possibilities of acquiring financial means, both for the future research and for the current conservation
of exhibited buildings. The article presents methods of making the large-scale exhibitions of architectural
monuments available for the public, on the example of chosen archaeological sites in Austria and Italy.
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On account of rapid development of tourist traffic, caused both by growing wealth of society, and
the increasing accessibility to fast means of transport, mutual relations among archaeology, conservation
and tourism are becoming an increasingly important factor in management of archaeological parks and
reserves. One can confidently assume, that tourist traffic – especially in Europe – will gain intensity with
every coming year, and the most popular excavation sites even now are facing the necessity to work out
such methods of presentation and organization that they will be able to – on the one hand – answer the
expectations of visitors, and, on the other ensure proper care for the exhibited buildings. It is connected
not only with marking out attractive sightseeing routes, equipped with descriptions of passed monuments,
but also with providing the whole infrastructure necessary for reception of large groups of tourists.
Convenient car parks, reception and exhibition pavilions that encompass commercial and catering function,
multimedia presentations, virtual reconstructions, clear labelling and descriptions of sightseeing routes and
the buildings themselves, maps and guides (hard copies and audioguides), facilities for the disabled – all
those elements determine the attractiveness of the exposition and facilitate orientation and ordering of
the sightseeing process, relieve tourist traffic, and, consequently, minimize the risk of degradation of the
exhibited monuments.
On the example of seven well-known archaeological and architectural expositions in Austria and
Italy that are described below, different methods of organizing access to the most valuable, ancient historic
complexes were shown. The depicted sites are Carnuntum in Austria, and Aquileia, Ostia Antica, Cumae,
Pompei, Herculanum and Paestum in Italy. Each description is accompanied by a short historical note.
Carnuntum – an ancient Celtic settlement, which lies on the land of present-day Austria, conquered
by the Romans and transformed into a military camp. Carnuntum is regarded as the most important
monument of Roman culture in the area of central-eastern Europe. At the beginning of the 2nd century,
Carnuntum became the capital of the Upper Pannonia Province, and in 194 the camp and the city that rose
nearby, combined into one organism, colonia. The city had a forum, thermae, numerous temples and an
amphitheatre (that could accommodate an audience of 10 thousand), as well as its own brickyard and sewage
system. The fall of the city happened in the 9th century at the hand of the Hungarians. The excavation works
began at the end of the 19th century and until the present day encompass 75% of the city’s surface area.
Today, there is an archaeological park, entirely available for the visitors. Apart from the exposed remains of
the buildings and street, you can also visit buildings that were completely restored during 2006–2011, with
the use of old technology and materials.
The whole place constitutes a model example of exhibition which attracts scores of tourists, not only
thanks to the value of historic buildings, but also exceptionally rich and attractive tourist deals. Carnuntum
is easily accessible by car (via one of several exits from the Vienna – Bratislava highway), and by public
transport from Vienna. Near the main entrance there is a vast, free car park for buses and cars. Entrance to
the excavation area leads through a modern reception-, commercial- and exhibition pavilion. In the main
hall there is an information point, a ticket window and a shop, in which you can buy books, catalogues,
maps and postcards connected with Carnuntum. Further on, there is the exhibition area, where – using
multimedia techniques – you can familiarize yourself with the history of the city and its ancient inhabitants.
There are sets of big liquid-crystal screens, on which virtual reconstructions of the city are shown, and
stations equipped with screens and earphones for individual use. Next to the exit from the pavilion, on the
way to the excavation area, there is a plaster model of the city and its surroundings. Sightseeing routes have
been clearly marked out, and individual buildings have been described in several languages. Significant
elements of the exhibition are the abovementioned reconstructions of historical buildings. They are: the socalled House of Lucius, villa Urbana and public baths. The buildings are equipped with everyday objects
and thanks to it they give the impression of being still in use. On the grounds of the park there is also
a restaurant pavilion, with a terrace that overlooks the excavation area. The Carnuntum archaeological
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park has its own website1, which informs in three languages about the sightseeing possibilities, current
exhibitions etc. The site in Carnuntum is an excellent example of full accessibility of an excavation site
for tourist traffic. History and architecture of the ancient city has been presented in a rich and attractive
form, and the employed exhibition solutions have rendered Carnuntum one of the most eagerly visited
archaeological parks in Europe, with no damage to historical value of the presented buildings.
Aquileia – an ancient Roman city and one of the main archaeological areas in northern Italy. Situated
about 10 km from the sea, Aquileia was a big and prominent city, and in time its population increased to
100 thousand inhabitants. The chronicler Ausonius included Aquileia in his list of the most prominent urban
centres, among Rome, Constantinople, Milan and Capua. In the Middle Ages, the city became the capital of
the historic Catholic patriarchate, under the command of Roman and German emperors2. Currently, Aquileia
is a small town, renowned mainly thanks to its medieval cathedral complex from the beginning of the 11th
century. In an impressive basilica, you can admire the superbly preserved mosaic flooring, over which passes
a modern, transparent footpath for the visitors. Another building worth attention is the exhibition pavilion
next to the cathedral, that used to spark controversy among conservators – it is an excellent example of
a modern supplementation of historical buildings, alluding to them with employed materials. The cathedral
complex decides upon the meaning that Aquileia has for tourist traffic, because, the rare remains of Roman
buildings scattered over a vast area, can be noticed when one visits the medieval edifices. Ancient ruins can
be explored, following the so-called archaeological path, relatively difficult to find and quite chaotically
conducted. All the buildings available for sightseeing are on the grounds of a contemporary city, which – in
different locations – provides basic facilities for supporting an archaeological exhibition.
Ostia Antica – an ancient Roman harbour city, probably the first Roman colony. Located at the
mouth of the River Tiber, ca. 30km from Rome, Ostia Antica is one of the biggest archaeological parks in
Italy. According to various chroniclers, Ostia was founded by Ancus Marcius in 620 B.C. Since the times
of Hadrian, an intensive development of the city and the harbor was taking place, which increased even
more after building the new road Via Portuensis. The most important buildings are: the main gate Porta
Romana, emperor baths, harbor warehouses, Neptune’s thermae and the guardsmen’s barracks. There is also
a 2nd century theatre, with auditorium for 4000 members of audience. Near the main square the Capitol
building was party restored, surrounded with the forum and thermae. It is a very vast area of exposition,
surrounded by a fence, with a clear outline of street and squares. Its axis is the Decumanus Maximus – the
main street of the city3.
Near the excavation site there is a car park (with a small security building), which leads to the main
entrance of the park. The excavations might be explored randomly, while wandering around the old street of
the city. The most important monuments have been labelled with plates with a short description. In the heart
of the park there are two modern pavilions: maintenance and conservation building (closed to visitors) and
the building of a restaurant. Close to the excavation site there is a museum, in which sarcophagi, paintings
and antique statues are displayed. Sightseeing in Ostia is solely a long walk among the ruins of ancient
buildings. In order to supplement the visual reception of the excavations with any additional information,
a tourist not in the know can only rely on the services of a tour guide.
Cumae – the first Greek colony on the Apennine Peninsula and the seat of the famous Cumaean
Sybil. Founded in ca. 750 B.C. by the Greeks from Chalcis and Eretria, Cumae was build on the grounds of
an earlier settlement, as far as from the Iron Age, on a natural seaside plateau. From this period originate the
1
2
3
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caves, carved in the rocks, including the one attributed to Sybil. The Greek period in the history of Cumae
finished together with the city’s capture by the Oscans in 421 B.C. In 338 B.C., it was taken by the Romans
and from that moment it functioned as a quiet settlement, until 1207, when it was destroyed by the Goths.
Today, Cumae is a romantic archaeological park, which enables access to architectural monuments of the
temple hill, and the picturesque caves, carved in the soft volcanic rock4. Tourist infrastructure is more than
humble. It includes a makeshift gravel car park and a small ticket office in the form of a kiosk – the only
building intended to handle the exhibition. The modern element are the openwork metal stairs, that lead
to the temple hill. Despite its extremely attractive location on a seaside cliff, and the proximity of Naples,
Cumae gives the impression of a rarely visited place.
Pompeii – city established in the 7th century B.C. by the Oscans, later controlled by the Greeks and
the Etruscans, and from the 4th century B.C. – despite its autonomy – by the Romans. The historic Pompeii
was build on the slope of a hill created by prehistoric lava, south from the Vesuvius. It was transformed
from a small agricultural settlement into a city planned around the Triangular Forum and surrounded by
fortifications around 3 km long. Pompeii had an elaborate sanitary – and rain sewage system, conducted along
the streets. Water for the street fountains, thermae and residential house was supplied via the aqueduct. The
city was designed on a regular net of streets and divided into 9 zones with concrete functions. Apart from
residential buildings, during the excavation works numerous shops were discovered, as well as workshops,
a theatre, a forum, temples, palaestras, thermae, an amphitheatre with gladiators’ barracks and many other
buildings. In the latest period in history, new residential houses were build outside the fortifications. The
number of important and representative buildings and their size allowed Pompeii to outdistance Rome in
this respect. The city was covered in ash during the famous Vesuvius eruption in 79 A.D., which was the
reason for the preservation of the buildings and everyday objects, and even bodies of humans and animals.
For this reason, Pompeii is a desired subject of research and studies of residential architecture of the Roman
Empire5.
Today, the ancient ruins are probably the most famous and most enthusiastically visited archaeological
park in Europe. The diversity of buildings, the remarkable level of their preservation and their tragic fate
(described in literature on various occasions), determine its attractiveness as far as tourism is concerned.
Although in the park there is almost no tourist infrastructure, apart from a small shop with beverages, its
location in the centre of the modern city of Pompei ensures all the necessary maintenance of the exposition.
Near the main entrances to the park, it is possible to rent a tour guide and purchase maps, albums and
audioguide equipment, and take advantage of the catering infrastructure.
Paestum – an ancient Greek colony of the city of Sybaris. Founded by the Greeks in the 7th century
B.C., Paestum was one of the cities of Great Greece and it served as a counterpoise for the growing
importance of Cumae. In the 5th century B.C. the city was taken over by the Lucans and in 273 B.C. by the
Romans. Paestum fell when, during the Barbarian invasion, the aqueducts that supplied the water to the
city, were destroyed. In the Middle Ages it was covered by the sea and raised to the surface again because
of tectonic movements. It was discovered in the 18th century, during road works. Today it is one of the most
important archaeological parks in Europe, mainly thanks to three, wonderfully preserved and beautiful
doric temples: the so-called basilica, the temple of Athena and the temple of Hera (with a two-storey
colonnade). On the grounds of the park there are also fortifications and a small amphitheatre6. It is a vast,
enclosed area, devoid of any accompanying infrastructure, except for a ticket office (a kiosk) situated by the
entrance. The sightseeing route can be chosen randomly. Ruins of the temples are labelled with bilingual
4
5
6
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descriptions. The modest, when it comes to infrastructure, exposition is supplemented by a very interesting
small museum, located nearby, in which there are various historical objects and monuments connected with
the Greek colonization in this area.
Herculaneum – a seaside Roman Holiday town. Located on the slopes of Mount Vesuvius,
Herculaneum was initially founded by the Oscans, in the 6th century B.C. invaded by the Etruscans,
and in 307 B.C. invaded by the Romans. The city was destroyed by the eruption of Vesuvius in 79 A.D.,
together with Pompeii and the nearby city of Stabiae. However, differently than it happened in Pompeii,
Herculaneum was covered by a layer of pyroclastic flows, up to 12m thick. The ruins of the city were
discovered by accident in 1709, during well digging. Stage of the town theatre was discovered at this
point. Volcanic lava magnificently preserved the ancient buildings – their majority is in better condition
than the monuments in Pompeii. Until the present day, most of the city remains unexcavated, because it
is situated under modern cities: Ercolano, Portici and Resina. In Herculaneum, a theatre was excavated,
among others, as well as thermal and a monumental gymnasion. The most famous building is the socalled Villa of the Papyri, in which 1785 scrolls of papyrus were found, some of which contain the works
of the Epicureans7.
The archaeological reserve in Herculaneum is particularly interesting precisely because of its
location in the centre of a contemporary city, and, as it was mentioned above, also because of the excellent
quality of preservation of the buildings, mosaics and paintings. Near the entrance to Herculaneum there is
a big underground car park and a separate parking area for buses. The entrance to the excavation site leads
through a modern reception- and exhibition pavilion, which serves as a café as well. The sightseeing route
has been conducted with the use of modern construction, which includes: a suspension bridge and a system
of ramps and stairs. Next to the most important buildings, permanent audioguide facilities have been
installed. The exposition is complemented by the Virtual Archaeological Museum at Herculaneum, located
above the excavation site in Ercolano. In it, the most modern presentation techniques were employed to
show the virtual reconstruction of the city and the life of its ancient inhabitants. The reconstructions are
presented on big LCD screens and as holograms. It is also possibile to watch a 3D film, which shows the
hypothetical course of the volcanic eruption in 79 A.D. The visit to the museum constitutes an excellent
preparation for the exploration of the excavations, as it shows its location, scale and architecture of the
ancient city. Apart from Pompeii, Herculaneum is the most eagerly visited excavation site in Italy.
On the basis of the abovementioned examples, it can be easily observed that the level of investments
in the tourist infrastructure and modern methods of presentation, decide upon the eventual success of
an archaeological park, both economically and in terms of research. Apart from few exceptions, such as
Pompeii, where the scale, value and the quality of preservation of the buildings, as well as its location
in the city centre decide upon the attractiveness of the place, it can be easily noticed how much the
supplementation of the traditional exhibition offer with multimedia techniques and even the most basic
accompanying facilities, influences the increase in the importance of the exposition for the tourist traffic.
The examples of Carnuntum and Herculaneum define the highest standards of access to excavations and
attract crowds of tourists from the whole Europe, but Cumae, Paestum, Ostia Antica and the Roman
remains of Aquileia – despite unquestionable historic value and potential possibilities of presentation – are
worlds apart. It has got direct influence on the number of visitors, and, consequently, on the possibilities
of financing further research and current maintenance of the buildings. It is therefore highly likely that
basing solely on the presentation of the architectural monuments in most cases is insufficient. The first
element that should be taken care of is the website, from which a prospective tourist can learn about the
exposition, history of the place, opening hours and transport possibilities etc. The subsequent element
7
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is clear signage of the route, beginning with the exit from the nearest highway and creation of parking
areas for cars and buses. A visit to the archaeological parks described in this article clearly indicates the
important role of the reception pavilion as a place which will encompass all the necessary functions that
accompany exposition: information, commercial, exhibition, catering etc. Lack of those facilities – even
the most basic ones – or the fact that they are scattered around a vast area, greatly lowers the comfort of
sightseeing. It is clearly perceivable in Cumae, Ostia and Paestum. The reception and exhibition pavilion
with contemporary architecture can itself become a building that attracts attention and thus increase
attractiveness of exposition. The sightseeing routes are of utmost importance. Properly signposted and
described, they also protect the monuments against uncontrolled devastation. The examples of Aquileia
(the glass footpath over the mosaic) and Herculaneum (suspension bridge), places of historical interest can
be enriched with modern architectural designs. Sometimes the reconstruction of a historic building is not
possible, but it is always controversial from the perspective of the contemporary conservation doctrine,
but virtual reconstruction enabled by multimedia techniques facilitates the comprehension of the form
and the beauty hidden in the monuments of ancient architecture. Of course, not every excavation site has
enough potential to accommodate every abovementioned element of infrastructure. However, each of them
is capable of benefitting from the possibilities, that are brought by the development of tourism, through
appropriate management and steady increase of accessibility of the exhibited edifices.

Wobec gwałtownego rozwoju ruchu turystycznego, spowodowanego zarówno bogaceniem się społeczeństw, jak i rosnącą łatwością przemieszczania się, wzajemne relacje pomiędzy archeologią, konserwacją a turystyką stają się coraz istotniejszym aspektem zarządzania parkami i rezerwatami archeologicznymi.
Można śmiało założyć, że ruch turystyczny – zwłaszcza w Europie – będzie z każdym rokiem zyskiwał na
intensywności, a najbardziej znane miejsca wykopalisk już teraz mierzą się z koniecznością wypracowania
takich sposobów prezentacji i organizacji dostępu, które – z jednej strony – wyjdą naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających, a z drugiej – zapewnią właściwą ochronę eksponowanym obiektom. Wiąże się to nie
tylko z wytyczeniem atrakcyjnych tras zwiedzania, zaopatrzonych w opisy mijanych zabytków, ale także
z zapewnieniem całej infrastruktury, niezbędnej do przyjęcia dużych grup turystów. Wygodne parkingi, połączone z handlem i gastronomią pawilony recepcyjne i wystawowe, prezentacje multimedialne, wirtualne
rekonstrukcje, czytelne oznaczenia i opisy ścieżek zwiedzania i samych obiektów, mapy i przewodniki drukowane oraz przewodniki typu audioguide, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych – wszystkie te elementy stanowią o atrakcyjności ekspozycji oraz ukierunkowują i porządkują proces zwiedzania, rozładowując
ruch i, w konsekwencji, minimalizując ryzyko degradacji eksponowanych zabytków.
Na przykładzie scharakteryzowanych poniżej siedmiu znanych ekspozycji archeologiczno-architektonicznych na terenie Austrii i Włoch przedstawiono różne sposoby organizacji dostępu do najcenniejszych
starożytnych zespołów zabytkowych. Opisane miejsca to Carnuntum w Austrii oraz Akwileja, Ostia Antica,
Cumae, Pompeje, Herkulanum i Paestum we Włoszech. Każdy opis zaopatrzono w krótki rys historyczny.
Carnuntum – leżąca na terenach dzisiejszej Austrii dawna osada celtycka, podbita przez Rzymian
i zamieniona w obóz wojskowy. Carnuntum uważane jest za najważniejszy zabytek kultury rzymskiej na
terenach środkowo-wschodniej Europy. Na początku II wieku Carnuntum stało się stolicą prowincji Górnej Panonii, a w 194 roku obóz i powstałe obok miasto połączyły się w jeden organizm colonia. Miasto
posiadało forum, termy, liczne świątynie oraz amfiteatr na ok. 10 tys. widzów, a także własną cegielnię
i kanalizację. Upadek miasta nastąpił w IX wieku za sprawą Madziarów.
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Wykopaliska rozpoczęły się pod koniec XIX wieku i do dzisiaj obejmują 3/4 dawnego miasta. Dzisiaj, znajduje się tutaj park archeologiczny w pełni udostępniony dla zwiedzających. Oprócz odsłoniętych
resztek budynków i ulic można zwiedzać także budynki kompletnie zrekonstruowane w latach 2006–2011,
przy użyciu dawnej techniki i materiałów1.
Całość stanowi modelowy przykład ekspozycji, która przyciąga tłumy zwiedzających, nie tylko
wartością samych obiektów historycznych, ale także wyjątkowo bogatą i atrakcyjną ofertą turystyczną.
Do Carnuntum można wygodnie dostać się zarówno własnym samochodem (jednym z kilku zjazdów z autostrady na trasie Wiedeń – Bratysława), jak i transportem publicznym z Wiednia. W pobliżu głównego
wejścia znajduje się duży, bezpłatny parking dla autobusów i samochodów osobowych. Wejście na teren
wykopalisk prowadzi przez nowoczesny pawilon recepcyjno-handlowo-wystawienniczy. W holu głównym
znajduje się punkt informacyjny, kasa biletowa oraz sklep, w którym można nabyć książki, katalogi, mapy
i widokówki związane z Carnuntum. Dalej przechodzi się do części wystawienniczej, gdzie – przy wykorzystaniu technik multimedialnych – można zapoznać się z historią miasta i jego starożytnych mieszkańców. Służą do tego zestawy dużych ekranów ciekłokrystalicznych, na których wyświetlane są wirtualne
rekonstrukcje miasta oraz stanowiska wyposażone w ekran i słuchawki do indywidualnego użytku. Przy
wyjściu z pawilonu na teren wykopalisk znajduje się gipsowy model miasta i okolic. Ścieżki zwiedzania poprowadzone są w sposób czytelny, a poszczególne obiekty opisane są w kilku językach. Istotnymi
elementami ekspozycji są wspomniane wcześniej rekonstrukcje historycznych budowli, czyli: tzw. dom
Lucjusza, villa urbana i łaźnie publiczne. Budowle te są wyposażone w przedmioty codziennego użytku
i dzięki temu sprawiają wrażenie ciągle użytkowanych. Na terenie parku znajduje się także pawilon restauracyjny z tarasem wychodzącym na wykopaliska. Park archeologiczny Carnuntum posiada własną stronę
internetową2, która w trzech językach informuje o możliwościach zwiedzania, aktualnych wystawach itp.
Ekspozycja w Carnuntum to znakomity przykład pełnego udostępnienia wykopalisk dla ruchu turystycznego. W bogatej i atrakcyjnej formie zaprezentowana została historia i architektura starożytnego
miasta, zaś przyjęte rozwiązania ekspozycyjne uczyniły z Carnuntum jeden z najchętniej odwiedzanych
parków archeologicznych w Europie, bez żadnego uszczerbku dla wartości historycznej prezentowanych
obiektów.
Akwileja – starożytne miasto rzymskie i jeden z głównych obszarów archeologicznych na terenie północnych Włoch. Usytuowana ok. 10 km od morza Akwileja była dużym i prominentnym miastem, a z czasem
jej populacja osiągnęła pułap 100 000 mieszkańców. Kronikarz Auzoniusz zaliczył Akwileję do najważniejszych ośrodków miejskich obok Rzymu, Konstantynopola, Mediolanu i Kapui. W Średniowieczu miasto stało
się stolicą historycznego patriarchatu katolickiego, pod zwierzchnictwem cesarzy rzymsko-niemieckich3.
Obecnie Akwileja to niewielkie miasto słynące głównie ze średniowiecznego kompleksu katedralnego z początku XI wieku. W okazałej bazylice można podziwiać świetnie zachowaną posadzkę mozaikową,
nad którą poprowadzony jest nowoczesny, przezroczysty chodnik dla zwiedzających. Godny uwagi jest,
budzący niegdyś liczne kontrowersje wśród konserwatorów, pawilon wystawowy obok katedry, który stanowi doskonały przykład współczesnego uzupełnienia historycznych budowli, nawiązując do nich użytym
materiałem. To właśnie kompleks katedralny przesądza o znaczeniu Akwilei dla ruchu turystycznego, gdyż
rozproszone na znacznym obszarze, nieliczne pozostałości rzymskich budowli zauważa się niejako przy
okazji zwiedzania średniowiecznych obiektów. Antyczne ruiny można zwiedzać, podążając tzw. ścieżką
archeologiczną, stosunkowo trudną do znalezienia i poprowadzoną w dość chaotyczny sposób. Wszystkie
udostępnione do zwiedzania obiekty znajdują się na terenie współczesnego miasta, które – w różnych lokalizacjach – zapewnia podstawowe funkcje niezbędne dla obsługi ekspozycji archeologicznej.
1
2
3
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Ostia Antica – rzymskie miasto portowe, prawdopodobnie pierwsza kolonia Rzymu. Położona
u ujścia Tybru do morza, ok. 30 km od Rzymu Ostia Antica jest jednym z największych parków archeologicznych we Włoszech. Według licznych kronikarzy, Ostia została założona przez Ankusa Marcjusza
w 620 roku przed naszą erą. Od czasów cesarza Hadriana datuje się intensywny rozwój miasta i portu, który
jeszcze przybrał na sile po wybudowaniu nowej drogi Via Portuensis. Główne obiekty to brama główna
Porta Romana, łaźnie cesarskie, magazyny portowe, termy Neptuna oraz baraki straży. Znajduje się tam
również teatr z II. wieku na ok. 4000 widzów. W pobliżu głównego placu, częściowo zrekonstruowano
budynek Kapitolu, otoczony forum i termami. Całość stanowi bardzo rozległy, ogrodzony teren ekspozycji,
z wyraźnym układem ulic i placów. Jego osią jest Decumanus Maximus – główna ulica miasta4.
W pobliżu wykopalisk usytuowany jest parking, z którego prowadzi główne wejście na teren parku,
z niewielkim budynkiem ochrony. Zwiedzać wykopaliska można w sposób dowolny, przemieszczając się
wzdłuż dawnych ulic miasta. Główne zabytki zaopatrzono w tabliczki z krótkim opisem. W głębi parku
znajdują się dwa współczesne pawilony: budynek obsługi konserwatorskiej (zamknięty dla zwiedzających) oraz budynek restauracyjny. Nieopodal wykopalisk znajduje się muzeum, w którym prezentowane
są sarkofagi, malowidła i posągi antyczne. Zwiedzanie Ostii to wyłącznie długi spacer pomiędzy ruinami
antycznych budowli. Aby uzupełnić wizualny odbiór wykopalisk o jakiekolwiek inne informacje, niewtajemniczony turysta może jedynie skorzystać z usług przewodnika.
Cumae – pierwsza grecka kolonia na Półwyspie Apenińskim i siedziba słynnej Sybilli kumańskiej.
Założona ok. 750 roku przed naszą erą przez Greków z Chalcis i Eretrii, Cumae powstała w miejscu wcześniejszego osadnictwa, jeszcze z epoki żelaza, na naturalnym płaskowyżu nadmorskim. Z tego okresu
pochodzą wykute w skale jaskinie, w tym ta przypisywana Sybilli. Grecki okres Cumae skończył się wraz
z opanowaniem miasta przez Osków w roku 421 przed naszą erą. W roku 338 p.n.e. zostało przejęte przez
Rzymian i od tej pory funkcjonowało jako spokojna osada, aż do 1207 roku, kiedy zostało zniszczone
przez Gotów. Dzisiaj Cumae to romantyczny park archeologiczny, który udostępnia zwiedzającym zarówno relikty architektoniczne wzgórza świątynnego, jak i malownicze jaskinie wykute w miękkich skałach
wulkanicznych5.
Infrastruktura turystyczna jest więcej niż uboga. Składa się na nią prowizoryczny parking żwirowy
oraz, znajdująca się przy wejściu niewielka kasa biletowa w formie kiosku – jedyny obiekt przeznaczony
do obsługi ekspozycji. Współczesnym elementem są metalowe schody ażurowe, prowadzące na wzgórze
świątynne. Pomimo wyjątkowo atrakcyjnego położenia na nadmorskim klifie oraz bliskości Neapolu Cumae sprawia wrażenie miejsca rzadko odwiedzanego.
Pompeje – miasto założone w VII wieku przed naszą erą przez Osków, później kontrolowane przez
Greków i Etrusków, a od IV wieku p.n.e. – mimo autonomii – przez Rzymian. Historyczne Pompeje powstały na stoku wzniesienia utworzonego przez prehistoryczną lawę, na południe od Wezuwiusza. Zostało
przekształcone z niewielkiej osady rolniczej w miasto rozplanowane wokół Trójkątnego Forum i otoczone
murem obronnym o długości ok. 3 km. Pompeje posiadały rozbudowany system kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, poprowadzony wzdłuż ulic. Wodę do fontann ulicznych, term i domów mieszkalnych dostarczano akweduktem. Zabudowę miasta zaprojektowano na regularnej siatce ulic i podzielono na dziewięć
sfer o określonych funkcjach. Oprócz budynków mieszkalnych podczas prac wykopaliskowych odsłonięto
także liczne sklepy, warsztaty, teatr, forum, świątynie, palestry, termy, amfiteatr z koszarami gladiatorów
oraz wiele innych obiektów. W ostatnim okresie historii zaczęto budować domy mieszkalne poza murami
obronnymi. Liczba ważnych i reprezentacyjnych budowli oraz ich wielkość pozwoliły Pompejom zdystansować pod tym względem ówczesny Rzym. Miasto zostało zasypane popiołem w czasie słynnej erup4
5

http://it.wikipedia.org/wiki/Ostia_(citta_antica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Cumae

247
cji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery, co pozwoliło utrwalić budowle i przedmioty codziennego użytku,
a nawet niekiedy ciała ludzi i zwierząt. Z tego też powodu Pompeje są pożądanym przedmiotem badań
i studiów nad architekturą mieszkalną Imperium Rzymskiego6.
Dzisiaj antyczne ruiny miasta stanowią prawdopodobnie najsłynniejszy i najchętniej odwiedzany
park archeologiczny w Europie. Wielość obiektów, znakomity stopień ich zachowania oraz tragiczne losy
(nieraz opisane w literaturze), przesądzają o jego atrakcyjności dla ruchu turystycznego. Chociaż na terenie
parku nie ma prawie żadnej infrastruktury turystycznej poza niewielkim sklepem z napojami, to usytuowanie w centrum współczesnych Pompejów zapewnia całą konieczną obsługę ekspozycji. W pobliżu głównych wejść do parku można wynająć przewodnika, a także zaopatrzyć się w mapy, albumy i urządzenia
audioguide, a także skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej.
Paestum – starożytna kolonia grecka miasta Sybaris. Założone przez Greków w VII w. p.n.e. Paestum było jednym z miast Wielkiej Grecji i stanowiło przeciwwagę dla rosnącego znaczenia Cumae.
W V w. p.n.e. miasto zostało przejęte przez Lukanów, a w 273 roku p.n.e. przez Rzymian. Paestum upadło,
kiedy w okresie najazdów barbarzyńców zniszczone zostały akwedukty doprowadzające wodę do miasta. W średniowieczu zalane przez morze i ponownie wyniesione na powierzchnię pod wpływem ruchów
tektonicznych, Paestum zostało odkryte w XVIII wieku, w trakcie budowy drogi. Dzisiaj stanowi jeden
z najważniejszych parków archeologicznych w Europie, przede wszystkim ze względu na trzy, doskonale
zachowane i piękne świątynie doryckie: tzw. bazylikę, świątynię Ateny i świątynię Hery (z dwupiętrową
kolumnadą). Na terenie parku znajdują się jeszcze starożytne mury obronne i niewielki amfiteatr7.
Całość to rozległy i ogrodzony teren, pozbawiony jakiejkolwiek infrastruktury towarzyszącej, poza
usytuowaną przy wejściu kasą biletową w formie kiosku. Trasę zwiedzania można wybrać w dowolny
sposób. Ruiny świątyń zaopatrzone są w dwujęzyczne opisy. Nader skromną, pod względem infrastruktury
ekspozycję uzupełnia bardzo interesujące – usytuowane nieopodal – niewielkie muzeum, w którym zgromadzono liczne zabytki związane z kolonizacją grecką na tym terenie.
Herkulanum – rzymska, nadmorska miejscowość wypoczynkowa. Położone na stokach Wezuwiusza Herkulanum zostało pierwotnie założone przez Osków, w VI wieku p.n.e. podbite przez Etrusków,
a w 307 roku p.n.e. przez Rzymian. Miasto zostało zniszczone przez erupcję Wezuwiusza w 79 roku n.e.
razem z Pompejami i pobliskim miastem Stabie. Inaczej jednak niż w Pompejach, Herkulanum przykryła
warstwa błota wulkanicznego, dochodząca do 12 m grubości. Ruiny miasta zostały odkryte przypadkiem,
w 1709 roku, podczas kopania studni. Odkryto wtedy scenę teatru miejskiego. Lawa wulkaniczna doskonale zakonserwowała starożytne budynki – większość z nich jest nawet w lepszym stanie niż zabytki
w Pompejach. Do dzisiaj większość miasta pozostaje nieodkryta gdyż znajduje się pod współczesnymi
miastami: Ercolano, Portici i Resina. W Herkulanum odkopano m.in. teatr, termy i monumentalne gimnazjum. Najsłynniejszą budowlą jest tzw. Willa Papirusów, w której znaleziono 1785 zwojów, z których
niektóre zawierają dzieła epikurejczyków8.
Rezerwat archeologiczny Herkulanum jest niezmiernie interesujący właśnie ze względu na swoje położenie w centrum współczesnego miasta oraz, jak już wspomniano powyżej, także ze względu na
doskonały stan zachowania budynków, a także mozaik i malowideł. W pobliżu wejścia do Herkulanum
znajduje się duży parking podziemny oraz osobny parking dla autobusów. Samo wejście na teren wykopalisk prowadzi przez nowoczesny pawilon recepcyjno-wystawowy, który spełnia również funkcję kawiarni.
Ścieżka zwiedzania została poprowadzona z wykorzystaniem nowoczesnych konstrukcji – są to: wiszący most oraz system pochylni i schodów. Przy najważniejszych obiektach umieszczono stałe urządzenia
6
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typu audioguide. Ekspozycji dopełnia zlokalizowane powyżej wykopalisk – w Ercolano – tzw. Wirtualne
Muzeum Herkulanum, w którym zastosowano najnowocześniejsze techniki prezentacyjne do wirtualnej
rekonstrukcji miasta i życia jego dawnych mieszkańców. Rekonstrukcje prezentowane są na dużych ekranach LCD oraz w postaci hologramów. Można także obejrzeć film 3D, odtwarzający hipotetyczny przebieg
erupcji wulkanu z 79 r. n.e. Wizyta w Wirtualnym Muzeum Herkulanum stanowi doskonałe przygotowanie
do zwiedzania wykopalisk, dając pogląd na temat położenia, skali i architektury starożytnego miasta. Obok
Pompejów Herkulanum jest najchętniej odwiedzanym miejscem wykopalisk we Włoszech.
Na powyższych przykładach można łatwo zaobserwować, że stopień zainwestowania w infrastrukturę turystyczną oraz nowoczesne metody prezentacji przyczyniają się do sukcesu parku archeologicznego, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i badawczym. Poza nielicznymi wyjątkami, jak Pompeje,
gdzie sama skala, wartość i stopień zachowania obiektów, a także położenie w centrum miasta przesądzają
o atrakcyjności miejsca, w pozostałych przypadkach wyraźnie widać jak bardzo wzbogacenie tradycyjnej
oferty wystawienniczej o techniki multimedialne i choćby podstawowe funkcje towarzyszące, wpływa na
wzrost znaczenia ekspozycji dla ruchu turystycznego. O ile przykłady Carnuntum i Herkulanum wyznaczają najwyższe standardy dostępności wykopalisk, przyciągając każdego roku rzesze turystów z całej Europy,
o tyle Cumae, Paestum, Ostia Antica i rzymskie relikty Akwilei – pomimo niekwestionowanej wartości
historycznej i potencjalnych możliwościach prezentacji – znajdują się na przeciwległym biegunie. Ma to
bezpośredni wpływ na liczbę odwiedzających i, co za tym idzie, na możliwości finansowania dalszych prac
badawczych i bieżącej konserwacji obiektów. Wszystko wskazuje zatem na to, że bazowanie wyłącznie na
prezentacji samych reliktów architektury, w większości przypadków jest dzisiaj niewystarczające.
Pierwszym elementem, o jaki należy zadbać, to strona internetowa, z której można zasięgnąć informacji na temat oferty wystawienniczej, historii miejsca, godzin otwarcia, możliwości dojazdu itp. Kolejnym elementem jest czytelne oznakowanie trasy dojazdu (zaczynając już od zjazdu z najbliższej autostrady) oraz zorganizowanie parkingu, zarówno dla samochodów osobowych, jak i dla autokarów. Wizyta
w opisanych powyżej parkach archeologicznych wyraźnie wskazuje na istotną rolę pawilonu recepcyjnego
jako miejsca, które może skupiać wszystkie niezbędne funkcje towarzyszące ekspozycji; informacyjną,
handlową, wystawienniczą, gastronomiczną itd. Brak tych funkcji – choćby w najbardziej podstawowym
zakresie bądź ich rozproszenie na znacznym obszarze znacznie pogarsza komfort zwiedzania. W wyraźny sposób dało się to odczuć w Cumae, Ostii i Paestum. Pawilon recepcyjno-wystawienniczy o dobrej
współczesnej architekturze może stać się także sam w sobie obiektem przyciągającym uwagę i zwiększającym atrakcyjność ekspozycji. Niezwykle ważnym elementem są trasy zwiedzania. Właściwie oznakowane
i opisane pełnią także rolę chroniącą zabytki przed niekontrolowaną dewastacją. Jak pokazują przykłady
Akwilei (szklane przejścia nad mozaiką) i Herkulanum (most wiszący), mogą zostać wzbogacone o nowoczesne rozwiązania architektoniczne. O ile rekonstrukcje starożytnych budynków nie zawsze są możliwe,
za to zawsze są kontrowersyjne z punktu widzenia współczesnej doktryny konserwatorskiej, o tyle oparte
o techniki multimedialne rekonstrukcje wirtualne pozwalają lepiej zrozumieć i odczytać formę i piękno
ukryte w reliktach dawnej architektury.
Oczywiście nie każde miejsce wykopalisk posiada potencjał wystarczający do przyjęcia wszystkich
wymienionych powyżej elementów infrastruktury. Jednak każde jest w stanie wyraźnie skorzystać z możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój turystyki, poprzez właściwe zarządzanie oraz stopniowe zwiększanie
dostępności eksponowanych reliktów.
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Ill. 2. Aquileia – siteplan (source hr.wikipedia.org)
Il. 2. Akwileja – plan (źródło hr.wikipedia.org)
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Ill. 5. Pompeje – siteplan (source www.planware.com)
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Ill. 6. Paestum – siteplan (source www.paestumcilento.com)
Il. 6. Paestum – plan (źródło www.paestumcilento.com)

Ill. 7. Herculaneum – siteplan (source www.
planware.com)
Il. 7. Herkulanum – plan (źródło www.planware.
com)
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Ill. 8. Carnuntum – reception and exhibition pavilon

Ill. 9. Carnuntum – reconstructions of Roman buildings

Il. 8. Carnuntum – pawilon recepcyjno-wystawowy

Il. 9. Carnuntum – rekonstrukcje rzymskich budynków

Ill. 10. Carnuntum – virtual reconstruction of the city

Ill. 11. Carnuntum – virtual reconstructions of
buildings

Il. 10. Carnuntum – wirtualna rekonstrukcja miasta

Il. 11. Carnuntum – wirtualne rekonstrukcje budynków

Ill. 12. Aquileia – relicts of Roman buildings

Ill. 13. Ostia Antica – ruins of the city

Il. 12. Akwileja – relikty rzymskich budowli

Il. 13. Ostia Antica – ruiny miasta
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Ill. 14. Cumae – carved in rock the Cave of the Sibyl

Ill. 15. Pompei – remains of one of the buildings

Il. 14. Cumae – wykuta w skale jaskinia Sybilli

Il. 15. Pompeje – pozostałości jednego z budynków

Ill. 16. Paestum – temple of Neptune

Ill. 17. Herculaneum – suspension bridge over
excavations

Il. 16. Paestum – świątynia Neptuna

Il. 17. Herkulanum – most wiszący nad wykopaliskami

Ill. 18. Herculaneum – hologram of Roman ceramics

Ill. 19. Herculaneum – virtyal reconstruction of the city

Il. 18. Herkulanum – hologram ceramiki rzymskiej

Il. 19. Herkulanum – wirtualna rekonstrukcja miasta
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Abstract
Architectural design, as well as urban and transport planning in the Southern Cape of Africa is based, unlike in other African countries, on the European history of urbanism and architecture and on the European
cultural and social roots. The very special place in the Southern African history belongs to the oldest city of
the Cape region, Stellenbosch. The unique character of Stellenbosch city urban plan and architecture is an
effect of over three centuries of the European settlement in the fruitful valley departed from the continent
with high mountains. Now the traditions and heritage of the white culture are kept and the monuments of
architecture are restored in the whole Stellenbosch valley, in line with building a new democracy and with
a dynamic regional development. This paper presents a wide scope of spatial development in Stellenbosch
area in relation to regional history, culture, geography, environment and transportation, sociology as well
as safety of infrastructure users.
Keywords: European roots, urban planning, architectural detail, South Africa, Stellenbosch
Streszczenie
Uwarunkowania projektowania architektonicznego, urbanistycznego i komunikacyjnego południowego
przylądka Republiki Południowej Afryki, jak w niewielu innych afrykańskich krajach, mają swe źródło
w europejskiej historii urbanistyki i architektury oraz w europejskich wzorcach kulturowych i socjalnych.
Szczególne miejsce w historii Republiki Południowej Afryki zajmuje najstarsze miasto tego regionu, Stellenbosch, które zawdzięcza swą odrębność ponad trzystuletniej historii osadnictwa Białych w oddzielonej
wysokimi górami od reszty kontynentu żyznej dolinie. Dziś, pamiętając o przeszłości, podtrzymuje się
tradycje i konserwuje zabytki architektury doliny Stellenbosch, jednocześnie tworząc nową demokrację
i dynamicznie rozwijający się region. Zagadnienia kształtowania przestrzeni istotne dla regionu Stellenbosch przedstawione są w odniesieniu do historii, kultury, geografii, przyrody i transportu, socjologii i uwarunkowań bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury.
Słowa kluczowe: europejskie korzenie, urbanistyka, detal architektoniczny, Republika Południowej Afryki,
Stellenbosch
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1. Introduction
The Republic of South Africa is an extraordinary country, which triggers intense emotions in every
European visitor. My emotions were such during my first visit to Johannesburg in 2000, and the same, or
perhaps even stronger during my current stay at the very end of the southern part of the Republic and at
the same time at the southern cape of continental Africa. The specific place of studies and inspirations for
research, the town of Stellenbosch and its surroundings, has been chosen not only because of its cultural
richness, but also thanks to the direct scientific relations with the academics from the Institute for Advanced
Study In Africa (SITAS) at the Stellenbosch University, who belong to the group of the most prominent
scholars in the field of cultural studies in the southern cape of Africa.
The Cape of Good Hope is the southernmost tip of Cape Peninsula. The first European who
circumnavigated the Cape of Good Hope was the Portuguese sailor Bartolomeu Dias. The land that he
discovered was named as the Cape of Storms. Later on, the king of Portugal, probably thanks to Dias’s
suggestions, renamed the cape as Cabo de Boa Esperanca, which means the Cape of Good Hope. Ironically,
Dias’s ship, carrying him and his whole crew, sank during the second attempt of sailing around the cape in
1500. It was not until 360 years later that a lighthouse was built (picture 10), with the height of 268m above
sea level and the beam of light visible at 58km in good weather conditions.
Sir Francis Drake entered the Table Bay in 1580 aboard the Golden Hind. On seeing the place,
overcome by emotion, he said that this was the most beautiful cape of all. It is not surprising, because
the enchanting view of the ocean, neighbouring with high mountains, enveloped in purple mist is truly
captivating. Over the years this charming cape went by different names and sailors who were lucky and
sailed around it safely and peacefully called it the Cape of Good Hope. A different name, the Tavern of the
Seas, originates from the fact that after a long journey, ships made berth here and topped up their supplies
of food and water. The Portuguese called this place the Cape of Storms. When in Cape Town, one might get
the feeling that this place constitutes an isolated beauty spot. It is because Cape Town is separated from the
rest of the country by high mountains, reaching up to 2000m above sea level.
The area around Cape Town is situated on a mountainous plateau between two oceans. The whole
Cape Town area is surrounded by long beaches and extraordinary flora. The most remarkable districts of Cape
Town are the dockland area of Victoria & Alfred Waterfront, which constitutes the historical heart of Cape
Town and one of the most frequently visited places in South Africa. Architectural landmarks are generally
situated in the port area, which is historically connected with the development of the city and the region.
Modern architectural style can also be found in the city, the example being the Cape Town stadium, Green
Point, built especially for the FIFA World Cup in 2010. Its name derives from the district of Green Point,
which borders with the ocean, and in which, apart from the stadium, public buildings and recreational areas
can be found. On the other side dominates the spectacular Table Mountain. The city of Cape Town is the oldest
South African city, founded in 1652 by the Dutch East India Company. However, at first lack of drinking water
hindered the colonisation in this area, and therefore Cape Town constituted only an important seaport. It was
not until 1679 that drinking water was found on the western side of the Cape Town area, close to what soon
was founded as the town of Stellenbosch. This enabled the forming and development of the Cape region.
2. The Stellenbosch region
History of the Stellenbosch region is deeply rooted in the Dutch, Gregorian and Victorian culture
and architecture. Stellenbosch is a place of outstanding beauty and an essence of South African culture. The
town lies on the banks of the river in the Jonkershoek Valley, famous for its time-honoured wine-making
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tradition. The whole area has a distinctive microclimate thanks to being surrounded by majestic mountain
ranges, fruit plantations, vineyards and nearby historical towns. The whole region is rich with places with
European tradition, and when combined with the local settlements of coloured people, such as Kayamandi,
Cloetsville, Idas Valley and Jamestown it constitutes (along the lines of the modern philosophy of new
South African democracy) a separate school of spatial planning.
The town of Stellenbosch was founded in 1679 by the governor of the Cape Colony, Simon van
der Stel. The name Stellenbosch means „Stel’s Bush”, as the bush used to grow over the banks of the
River Eerste (i.e. the first river). It was the first river that was encountered in Africa by the European
colonisers. Currently numerous oak trees, which were planted in the 17th century, grace the streets of the
town, replacing the bush.
The short historical outline of colonisation and development of Stellenbosch constitutes a concise
but diverse depiction of urban planning and architecture of the region. Enclosed pictures (Ill. 1–5) can
only constitute a supplement the summary of the rich, over 300-year-old history of architecture and urban
planning in Stellenbosch, which was more extensively described by Hans Fransen [5].
2.1. Beginnings of colonisation and regional development (1679–1710)
On the 8th of November 1679, as a result of the discovery of the valley, fertile and abounding with
drinking water, the Stellenbosch colony was established as Vryburger settlement [1]. To this early settlement
belonged one of the first Doornbosch farms, founded by Jacos Brouwer and restored in 1979.
Location of the town of Stellenbosch took place just six years later, in 1685. It was the time in which
a church was erected and first public buildings were built, as well as the offices of Landdrost and Wagenweg
naar de Caab.
The town-planning scheme was conditioned by access roads to farms (Ill. 2), and the first crossroads
were built in the place of buildings erected by the roads which led to the church (Groote en Kleine Kerkstraat)
– this constituted the modern-day town centre. Until the first great fire in 1710, the farming estate consisted
of between ten and twenty oblong houses with whitewashed walls and hip roofs (Ill. 3), built using local
materials.
2.2. Gradual development of the city between 1710–1776
Development of the city after the 1710 fire happened slowly. After nearly a century since the first
settlement had been established, about 300 white people lived there, and the number of homesteads situated
along the two main crossing roads, Kerk and Dorp, did not exceed fifty (Ill. 4). The next fire, which took place
in 1763, once more destroyed most of the buildings, leaving them in need of complete reconstruction.
2.3. Planned urban development of the town (1776–1817)
Hertzog’s map from 1817 (Ill. 5) shows an already finished town-planning arrangement of the city
centre. The city map depicts an irregular net of streets, gracefully incorporated into the organically undulating
terrain. Carefully designed streets ended in important buildings (church, prison, etc.) or opened towards the
vast space and vista of the mountains. In the very heart of the city a feeling of intimacy intertwines with the
openness to the beauty of the landscape, but not at the expense of losing one’s sense of direction.
A substantial expansion of the town took place after the next fire which took place in 1803 and
destroyed around forty houses. In their place, three times more houses were built (over 120), all in a new
style, two-story and with beautifully decorated facades. This period is regarded as the beginning of a new,
unique style of decoration of residential houses in Stellenbosch.
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2.4. The most beautiful period in the development of Stellenbosch (1817–1875)
Between 1817 and 1875 a dynamic development of the town’s tissue took place, on the plan of an
irregular net of streets. Gradually, plots on both sides of the streets were becoming more and more densely
filled, often with identical houses, with joint facades. Many magnificent public buildings were erected
during this period, including churches such as Cape Dutch Rhenish Church (1823); Cape Gothic St. Mary
(1852); Cape Gothic Luthern Church (1853), Wesleyan Church (1875) and Cape Gothic “Moederkerk”
(1863). The town not so much expanded spatially, as the building development intensified, and in the very
centre buildings formed walls of the streets. In 1859 the centre of Stellenbosch was filled with 175 houses.
Buildings of this period varied in form and decorative style of the façade and differed in the number of
floors (for the first time, two-story buildings were erected).
The extraordinary harmony and the beauty of the town’s buildings were achieved thanks to the
diversity and homogenity at the same time, in using a similar scale of buildings, introduced details and
employed materials. Unique architecture of this period is distinguished by its continuity, lightness and beauty,
as an effect of introducing an almost lace-like decoration of arcades, porches and verandas, surrounded by
the rich greenery of trees and gardens (Ill. 6–8). This greatest period in the development of early Victorian
and Gregorian architecture in Stellenbosch was interrupted with yet another, fourth, great fire in 1875.
2.5. Times of change and disharmony (1875–1914)
Rebuilding the town after the 1875 fire introduced chaos in town’s architecture and led to loss
of harmony and beauty of the preceding period. Not only subsequent stores were built, roofs lowered,
elaborate details decorating the facades gone, but also modern windows, doors and balconies were inserted.
Traditional proportions were gone, corrosion damaged the remains of the lace-like details, paving the way
for the new period of expansion of individualism.
For the first time, long rows of modest houses were built on the stony plateau in the north from the
town centre – the intention was for the coloured people to be able to rent them. Affluent estates, surrounded
by greenery, were created on the eastern and western side of the town, on terrace hillsides. With reference
to the previous original Victorian style, the steel detail was copied, but the modern villas were rescaled,
supplemented with vernadas and towers in order to prove the wealth of their owners.
In the central part of town, interesting commercial buildings were erected in this time as well.
They were two-story Victorian style edifices, situated along the main streets – Plein and Dorp, that added
a big-city aura to Stellenbosch. In 1881, a monumental edifice was finished – the Victorian College, the
first serious educational institution in the town. Two subsequent schools were the Theological Seminary
and Music Conservatory (1905), and the Bloemhof School (1907). Until 1914, the town as a whole was
disparate, there was no harmony, not only among the buildings, but also between the historical city centre
and the newly built districts.
2.6. Modernism and the Arrival of Automobiles (1914–1945)
The transitional period on the way to modernism, which was a result of two world wars and recession
in the economy, played an important role in the architecture of those days. In the southern part of Africa
in the interwar period there was a dynamic advance in the fields of agriculture and education. On the
one hand the industry connected with agricultural production (wine-making included), on the other – the
need for a more intense building development of the town centre in order to accommodate the growing
numbers of newcomers from Europe resulted in the fact that many of historic edifices were torn down.
Large commercial residential and business buildings were erected in their place, very prominent in scale.
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The most characteristic changes took place in the town as a result of increased road traffic, which was
triggered by the arrival of automobiles. Suddenly, the era of calm, safe streets was over – they were quickly
rebuilt to facilitate the new era of automobile industry. Many streets were widened and paved, the matter
of drainage was resolved, electrical lighting was introduced and first road signs appeared on the streets.
Thanks to these infrastructural changes, the town once again gained a harmonious, coherent quality.
On the one hand, designers and architects of that day introduced elements relating to the new life
style and new technological challenges in the construction plans, but on the other hand they worked on
finding aesthetic connections between the new mode of thinking with the historical landscape of the town.
Lack of purely analytical abilities to plan and design space in such difficult conditions led to the fact that
many buildings of that day were deemed a profanation of style and gained the moniker of buildings in Cape
Dutch style.
2.7. The times of post-war freedom (1945–1970)
In the Stellenbosch region, the post-war period was a time of dynamic and multidirectional
development. Sudden rise in population numbers brought about the building of many residential estates of
the new type – in the form of modernist complexes of apartment buildings. The number of students rose
from 1800 to 9000, and the number of cars – from 1800 to 20 000. New school- and university buildings
appeared, as well as edifices of scientific, public and industrial institutions. As a result of the post-war
development of technology and science, new forms in architecture appeared, that used a wide variety of
building materials and technological solutions. More and more historical buildings were replaced with
construction of a universal character, which was a far cry from the local tradition. The loss of many buildings
of historical nature (both as an effect of their demolition and lack of proper care and maintenance), together
with the introduction of new, foreign architectural trends of questionable aesthetic virtue, led to a change in
perception of historical values. There was a revival of architecture from the early colonisation and pre-war
period, which triggered pioneering restoration action, which in turn led to rebuilding of valuable edifices.
As the modern day architecture and urban-planning scholars assess, the renaissance of respect towards
historical architecture was the most important contribution of that period to the cultural development of
South Africa.

3. Modern-day problems of urban-planning in Stellenbosch
New generations of local architects, educated and prepared to tackle the challenges of the post-war
period, objected to creating architecture that lacks identity and good taste, that is devoid of style and poor in
quality. Their rational approach led to the arrival of a new thought and bore fruit in the form of pioneering
campaigns that have focused on modern architecture, based on the identity of the place and the roots.
3.1. Innovative communications solutions (1970–1979)
After 1970, Stellenbosch observed development on every level. New industrial and residential estates
were created, and areas around the town, that until then had been undeveloped, were being urbanised. Only
the northern part of town remained a neglected slum, populated by the coloured people.
However, what changed was the area of town’s trade centre, in which buildings gained historical
(albeit not always successful) facades. The greatest, unprecedented development of that time took place
in the field of infrastructure, facilitating the care for historical values of the town centre. The majority of
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the positive innovative changes were introduced to reduce the nuisances which resulted from the town’s
immense car traffic. Underground and multi-story car parks were built, parking fees introduced in the core
part of the town (parking metres and tollbooths collecting fees for entering the heart of the town), car traffic
was banned from the main high street, traffic lights were introduced, one-way traffic established on chosen
streets, and, in addition, many central streets were widened.
Authorities at the Stellenbosch University took on the initiative to modernize the streets and
pavements on campus and create parks and gardens on the university grounds. The university was expanded,
numerous important modern buildings were erected, that testified to the continuation of historical traditions
and good taste. The most valuable aspect of that period was the production of a promising idiom of modern
architecture, particularly with reference to the exploits and experiments of the past decades. Until 1980 it
was possible to conduct a series of valuable actions that helped to retain the unique nature of Stellenbosch.
This was achieved thanks to sensitivity and flexibility in the process of harmonizing historical and modern
buildings.
3.2. Conservation and rebuilding of historical edifices
Awareness of the need to conserve historic buildings of architectural interest was born, as it was
mentioned earlier, as a result of an objection towards the post-war tendencies towards industrialisation and
internationalisation, and the town’s loss of identity in the times of the expansion of its post-war image.
The source of fantastic input into rebuilding and maintaining of numerous authentic historical
buildings in Stellenbosch lies in the deep commitment and responsibility shown not only by local researchers
and architects, but also lawyers and politicians. It would be difficult to believe that the architectural thought
alone, regardless of governing bodies, could lead to restoration of monuments and diligence in looking
after historically valuable places on the scale of the whole area. The modern-day cooperation in the face
of decisions regarding strategic buildings has its roots in history and customs of white people of Dutch
origins. Difficult geographical conditions in the Netherlands taught the local communities the best methods
of cooperation in times of floods, when water claimed people’s land. Here, the communities remember they
can rely on neighbourly help, and despite various difficulties they endure and make a joint effort towards
maintaining the roots of tradition that links them with their European forefathers.

4. The University of Stellenbosch and its mission of sustainable development
The presented chronological account of the characteristics of architecture in Stellenbosch relate to
the virtues, which are regarded as valuable by historians and art connoisseurs. Those virtues are connected
with the history of European colonisation and with positive spatial planning in geographical, natural and
cultural conditions of South Africa.
The beauty of detail, both architectural and urban, manifests itself in the form of opulent greenery,
notice boards, signposting, which are teamed with townscape architectural elements along the streets of
the town, which prove their creators’ sensitivity to beauty. The inhabitants of Stellenbosch appreciate
the town council’s efforts to maintain historical tradition and its beauty, but at the same time they join in
the works aimed towards the rehabilitation and conservation of monuments; they also participate in the
activities that ensure sustainable development. Private entrepreneurs and the university are proud to be
a part of the town’s expansion and modern-day development, while paying due respect to tradition and
having future generations’ benefits in mind. As the University’s employees highlight, there is still a lot
of work to be done.
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Today, the university is the pride of Stellenbosch, one of two in South Africa, in which Afrikaans is
the language of instruction. Due to the fact that the student body is composed mainly of white people, it is
difficult to comprehend that one is in Africa.
Several dozen of scholars (researchers and lecturers) and the students of the Stellenbosch University
conduct intensive studies of sustainable development of the region in relation to urban planning and
transport. They focus on scientific research and maintain international cooperation within International
Cooperation on Theory and Concepts in Transport ICTCT, an international cooperative engaged in research
and studies on sustainable development.

1. Wstęp
Republika Południowej Afryki to niezwykły kraj, budzący silne emocje u każdego przybysza
z Europy. Tak było podczas mojej pierwszej wizyty w Johannesburgu w 2000 roku i tak samo, a może jeszcze bardziej, w trakcie obecnego pobytu na samym krańcu południowym RPA i zarazem na południowym
przylądku kontynentu Afryki. Szczególne miejsce poszukiwań i inspiracji badawczych, miasto i okolice
Stellenbosch, zostało wybrane ze względu na jego bogactwo kulturowe oraz na możliwość bezpośrednich
kontaktów naukowych z wykładowcami Instytutu Zaawansowanych Studiów Afrykańskich Uniwersytetu
Stellenbosch (Stellenbosch University, Institute for Advanced Study in Africa, SITAS), należącymi do najbardziej prestiżowych badaczy zaawansowanych studiów kultury południowego przylądka Afryki.
Przylądek Dobrej Nadziei jest najbardziej południowym punktem Półwyspu Peninsula. Pierwszym Europejczykiem, który opłynął Przylądek Dobrej Nadziei był portugalski żeglarz Bartolomeu Dias.
Odkryte przez niego nowe miejsce nazwane zostało Przylądkiem Burz. Później, król Portugalii, prawdopodobnie dzięki sugestiom Diasa, zmienił nazwę na Cabo de Boa Esperanca, czyli Przylądek Dobrej Nadziei.
Jak na ironię, Dias z całą swoją załogą zatonął w czasie drugiej próby opłynięcia przylądka w 1500 roku.
Dopiero 360 lat później wybudowano tam latarnię morską (il. 10) o wysokości 268 m n.p.m. z widocznym
promieniem światła na odległość 58 km w czasie dobrej pogody.
Sir Francis Drake wpłynął do Zatoki Stołowej w 1580 roku na pokładzie Złotej Łani. Ze wzruszeniem powiedział na widok tego miejsca, że jest to najpiękniejszy przylądek ze wszystkich. Nic dziwnego,
urzekający widok oceanu sąsiadującego z wysokimi górami spowitymi purpurową mgiełką budzi wiele
zachwytu. Na przestrzeni kolejnych lat ten uroczy przylądek nosił różne nazwy, a żeglarze którzy mieli
szczęście i opłynęli go cało i zdrowo nazwali to miejsce Przylądkiem Dobrej Nadziei. Inna nazwa Tawerna
Mórz wzięła się stąd, że żaglowce po długiej drodze zatrzymywały się tutaj i uzupełniały swoje zapasy
wody i żywności. Portugalczycy nazwali to miejsce Przylądkiem Burz. Będąc w Kapsztadzie (Cape Town)
odnosimy wrażenie, że miejsce to stanowi jakby odrębny zakątek. Dzieje się to dlatego że Kapsztad jest
oddzielony od reszty kraju wysokimi górami, sięgającymi 2000 m n.p.m.
Okolica Kapsztadu (Cape Town) położona jest na górskim płaskowyżu pomiędzy dwoma oceanami.
Cały rejon Cape Town otaczają długie plaże i niezwykła roślinność. Do najwspanialszych dzielnic Kapsztadu
należy portowa Victoria & Alfred Waterfront, stanowiąca historyczne serce Kapsztadu i jedno z najczęściej
odwiedzanych miejsc w RPA. Architektura zabytkowa znajduje się głównie w rejonie portu, historycznie
związanego z rozwojem miasta i regionu. Miasto posiada też architekturę nowoczesną, czego przykładem
jest kapsztadzki stadion (il. 7) Stadion Green Point, zbudowany specjalnie na Mistrzostwa Świata w Piłce
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Nożnej w 2010. Jego nazwa pochodzi od graniczącej z oceanem dzielnicy Green Poin, w której znajdują się
dziś, obok stadionu, obiekty użyteczności publicznej i tereny rekreacyjne. Po drugiej stronie wznoszą się malownicze Góry Stołowe. Miasto Kapsztad (Cape Town) jest najstarszym miastem Południowej Afryki, założonym w 1652 r. przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską. Brak wody pitnej uniemożliwiał jednak
w początkowym okresie osadnictwo w tym rejonie, przez co Kapsztad stanowił wyłącznie ważny port morski.
Dopiero odkrycie wody pitnej w roku 1679 po zachodniej stronie od Cape Town, w regionie zaraz założonego
tam później miasta Stellenbosch, umożliwiło tworzenie i rozwój regionu Cape.

2. Region Stellenbosch
Historia regionu Stellenbosch jest głęboko zakorzeniona w holenderskiej, gregoriańskiej i wiktoriańskiej kulturze i architekturze. Stellenbosch jest miejscem wspaniałego piękna i esencją kultury Republiki Południowej Afryki. Miasto leży na brzegach rzeki w dolinie Jonkershoek Valley słynnej z odwiecznych
tradycji winiarskich. Cały ten teren ma swoisty mikroklimat dzięki otoczeniu majestatycznych łańcuchów
górskich, plantacji owoców, winnic i pobliskich, historycznych miejscowości. Cały region jest bogaty
w miejsca z tradycjami kultury europejskiej, a z lokalnymi siedliskami ludności kolorowej Kayamandi,
Cloetsville, Idas Valley i Jamestown tworzą, wraz z współczesną filozofią nowej demokracji południowoafrykańskiej, odrębną szkołę kształtowania przestrzeni.
Miasto Stellenbosch założone zostało w 1679 roku przez zarządcę Kolonii Przylądkowej, Simona
van der Stela. Nazwa Stellenbosch oznacza busz Stela, ponieważ busz porastał kiedyś brzegi rzeki Eerste
(pierwszej rzeki). Była to pierwsza rzeka napotkana w Afryce przez europejskich kolonizatorów. Obecnie
w miejscu buszu, przy wielu ulicach rosną dęby posadzone jeszcze w XVII wieku.
Przedstawiony poniżej krótki rys historyczny osadnictwa i rozwoju Stellenbosch (Cape Dutch Town)
stanowi zwięzły ale różnorodny obraz urbanistyki i architektury regionu. Dołączone obrazy (il. 1–5) mogą
stanowić jedynie uzupełnienie streszczenia bogatej, ponad trzystuletniej historii architektury i urbanistyki
Stellenbosch, szerzej opisanej przez Hansa Fransena [5].
2.1. Początek osadnictwa i rozwoju regionu (1679–1710)
W następstwie odkrycia żyznej i bogatej w wodę pitną doliny w dniu 8 listopada 1679 roku
została założona Kolonia Stellenbosch jako siedlisko Vryburgerów [1]. Do tego właśnie wczesnego siedliska należała jedna z pierwszych farm Doornbosch, założona przez Jacosa Brouwera, odrestaurowana
w 1979 roku.
Lokacja miasta Stellenbosch nastąpiła już sześć lat później, w roku 1685. Był to czas, gdy powstał
kościół, pierwsze budynki publiczne, a także biura Landdrost i Wagenweg naar de Caab.
Plan urbanistyczny miasta był uwarukowany drogami dojazdowymi do farm (il. 2), a pierwsze
skrzyżowanie dróg powstało w miejscu budynków powstałych przy drogach wiodących do kościoła (Groote en Kleine Kerkstraat), stanowiących dzisiejsze centrum miasta. Do czasu pierwszego wielkiego pożaru
w 1710 roku, rolnicze osiedle składało się z kilkunastu podłużnych domów zbudowanych z miejscowych
materiałów o bielonych ścianach i czterospadowych dachach (il. 3).
2.2. Stopniowy rozwój miasta w latach 1710–1776
Rozwój miasta po pożarze z 1710 roku przebiegał powoli. Po niemal stuleciu od pierwszego osadnictwa mieszkało tam około trzystu białych obywateli, a liczba domostw usytuowanych wzdłuż dwu głów-
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nych krzyżujących się ulic Kerk i Dorp nie przekraczała pięćdziesięciu (il. 4). Kolejny pożar w 1763 roku
ponownie zniszczył większość budynków, wymagając ich kompletnej odbudowy.
2.3. Planowy rozwój urbanistyczny miasta (1776–1817)
Mapa Hertzoga z 1817 roku (il. 5) ukazuje już ukończony układ urbanistyczny centrum miasta. Plan
miasta przedstawia nieregularną siatkę ulic wdzięcznie wkomponowaną w organicznie pofałdowany teren.
Starannie zaprojektowane ulice zakończono ważnymi budynkami (kościół, więzienie itp.) lub otwarto na
rozległą przestrzeń i perspektywę gór. W sercu miasta uzyskano poczucie intymności połączone z łatwą
orientacją w terenie, wraz z otwartością na piękno krajobrazu.
Znacząca rozbudowa miasta nastąpiła po kolejnym pożarze w 1803 który zniszczył około czterdzieści domów. Wybudowano wtedy trzykrotnie więcej (ponad 120) domów w nowym stylu, dwukondygnacyjnych, o pięknie dekorowanych fasadach. Ten okres uważany jest za początek nowego, unikatowego stylu
dekoracyjnego budynków mieszkalnych w Stellenbosch.
2.4. Najpiękniejszy okres rozwoju Stellenbosch (1817–1875)
W latach 1817–1875 nastąpił dynamiczny rozwój tkanki miasta, na planie nieregularnej siatki
ulic. Stopniowo zabudowywano działki po obydwu stronach ulic coraz ciaśniej, coraz częściej bliźniaczymi domami stykającymi się fasadami. Wzniesiono w tym okresie również wiele wspaniałych obiektów użyteczności publicznej, w tym kościołów, takich jak: Cape Dutch Rhenish Church (1823); Cape
Gothic St. Mary (1852); Cape Gothic Luthern Church (1853), Wesleyan Church (1875) i Cape Gothic
“Moederkerk” (1863). Miasto nie tyle rozrastało się przestrzennie, co wzrastała intensywność zabudowy, a w ścisłym centrum budynki formowały ściany ulic. Około 175 domów liczyło ścisłe centrum
Stellenbosch w 1859 roku. Budynki w tym okresie charakteryzowały się różnorodnością formy i stylu
dekorowania fasad, różniły się też liczbę kondygnacji (po raz pierwszy wniesiono kilkanaście domów
dwupiętrowych).
Niezwykłą harmonię i piękno zabudowy miejskiej uzyskano dzięki różnorodności i jednorodności zarazem, w zastosowaniu zbliżonej skali obiektów, wprowadzonego detalu i zastosowanych materiałów. Unikatowa architektura z tego okresu charakteryzuje się ciągłością, lekkością i pięknem, w efekcie
wprowadzenia koronkowej wręcz dekoracji podcieni, ganków i werand, otoczonych bogatą zielenią drzew
i ogrodów (il. 6–8). Ten najwspanialszy okres w rozwoju wczesnowiktoriańskiej i gregoriańskiej architektury miasta Stellenbosch przerwał kolejny, już czwarty wielki pożar w roku 1875.
2.5. Okres zmian i dysharmonii (1875–1914)
Odbudowa miasta po pożarze w 1875 roku wprowadziła chaos w architekturze miasta i doprowadziła do utraty harmonii i piękna poprzedniego okresu. Nie tylko dobudowywano kolejne kondygnacje,
obniżano dachy, pozbywano się misternego detalu zdobiącego fasady, ale też wstawiano nowoczesne okna,
drzwi i balkony. Zniknęły tradycyjne proporcje, skorodowały koronkowe resztki detalu, otwierając drogę
do nowego okresu ekspansji indywidualizmu.
Po raz pierwszy wybudowano długie rzędy skromnych domów przeznaczonych do wynajęcia przez
ludność kolorową, na kamienistej płaszczyźnie po stronie północnej od centrum miasta. Dzielnice willowe tworzono po stronie wschodniej i zachodniej miasta, na tarasowych zboczach w otoczeniu zieleni.
W nawiązaniu do wcześniejszego oryginalnego stylu wiktoriańskiego kopiowano stalowy detal, jednak
nowoczesne wille były przeskalowane, uzupełniane werandami i wieżami, mając świadczyć o bogactwie
ich mieszkańców.
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Powstały jednak również w tym okresie interesujące obiekty o charakterze komercyjnym w samym
centrum miasta. Były to dwupiętrowe budynki w stylu wiktoriańskim, które usytuowane wzdłuż głównych
ulic Plein i Dorp, tworzyły prawdziwie wielkomiejski obraz Stellenbosch. W 1881 roku ukończono budowę
monumentalnego obiektu Victorian Collage, pierwszej poważnej instytucji mającej się zajmować edukacją.
Kolejne dwie szkoły to Seminarium Teologiczne i Konserwatorium Muzyczne powstałe w 1905 roku, jak
również szkoła Bloemhof z 1907 roku. Całość miasta do roku 1914 była niejednorodna, charakteryzowała
się brakiem harmonii pomiędzy budynkami, ale też pomiędzy historycznym centrum miasta a nowo powstałymi dzielnicami.
2.6. Modernizm i motoryzacja (1914–1945)
Okres przejściowy do modernizmu, będąc efektem dwóch wojen światowych i recesji w gospodarce, wywarł istotny wpływ na architekturę tamtych czasów. W południowej części Afryki dynamicznie
rozwijało się w okresie międzywojennym rolnictwo oraz edukacja. Z jednej strony przemysł związany
z produkcją rolną (w tym wina), z drugiej potrzeby bardziej intensywnej zabudowy centrum miasta dla
pomieszczenia coraz większej liczby przybyszów z Europy sprawiły, że wiele historycznych budynków
zostało wyburzonych. Powstawały w ich miejscu duże w skali, komercyjne budynki mieszkalne lub przeznaczone na siedziby biznesu.
Najbardziej wyraziste zmiany nastąpiły w mieście w efekcie wzmożonego ruchu drogowego, wraz
z pojawieniem się w nim samochodów. Nagle zakończyła się era spokojnych i bezpiecznych ulic, które szybko przebudowywano dla nowej ery motoryzacji. Poszerzono i wybrukowano wiele ulic, uporządkowano sprawy odwodnienia, wprowadzono oświetlenie elektryczne, pojawiły się też pierwsze znaki drogowe. Miasto
nabrało w konsekwencji tych zmian infrastrukturalnych ponownie kompleksowego, spójnego charakteru.
Projektanci budynków i architekci w tym czasie z jednej strony wprowadzali w projektowanych
obiektach elementy odwołujące się do nowego stylu życia i nowych wyzwań technologicznych, z drugiej
strony pracowali nad znalezieniem estetycznych powiązań nowej myśli z historycznym obrazem miasta.
Brak czysto analitycznych zdolności kreowania przestrzeni w tak trudnych uwarunkowaniach spowodował, że wiele obiektów z tego okresu zostało uznane za profanację stylu i zyskało miano budynków w stylu
Cape Dutch.
2.7. Powojenny okres wolności (1945–1970)
Okres powojenny był dla regionu Stellenbosch czasem dynamicznego i wielokierunkowego rozwoju. Nagły wzrost liczby ludności spowodował budowę wielu osiedli mieszkaniowych nowego typu,
w formie modernistycznych zespołów bloków mieszkalnych. Liczba studentów wzrosła z 1800 do 9000,
a liczba samochodów z 1800 do 20 000. Powstały nowe obiekty szkół i uniwersytetów, instytucji naukowych i przemysłowych oraz użyteczności publicznej. W następstwie powojennego rozwoju technologii
i nauki pojawiły się nowe formy w architekturze komercyjnej i przemysłowej, wykorzystujące różnorodne
materiały budowlane i rozwiązania technologiczne. Coraz więcej historycznych budynków zastępowano
konstrukcjami o charakterze uniwersalnym, odległym od miejscowej tradycji. Utrata wielu obiektów o charakterze historycznym, zarówno w efekcie ich rozbiórki lub braku dbałości i konserwacji, wraz z wprowadzaniem nowych obcych trendów architektonicznych o wątpliwych walorach estetycznych, doprowadziła
do zmiany spojrzenia na wartości historyczne. Odrodziła się moda na stylową architekturę z wczesnego
okresu osadnictwa i z okresu przedwojennego, stymulując pionierskie działania konserwatorskie i prowadzące do odbudowy cennych obiektów. W ocenie współczesnych badaczy architektury i urbanistyki tego
regionu, odrodzenie szacunku dla architektury historycznej było najistotniejszym wkładem tego okresu do
rozwoju kulturowego Republiki Południowej Afryki.
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3. Współczesne problemy urbanistyki Stellenbosch
Nowe pokolenia miejscowych architektów, wykształconych i przygotowanych do podejmowania
wyzwań powojennej epoki, sprzeciwia się tworzeniu architektury pozbawionej tożsamości i dobrego smaku, bezstylowej i równocześnie marnej jakości. Ich racjonalne podejście doprowadziło do powstania nowej myśli i zaowocowało pionierskimi akcjami realizacji współczesnej architektury opartej na tożsamości
miejsca i korzeni.
3.1. Nowatorskie rozwiązania komunikacyjne (1970–1979)
Po 1970 roku obserwowany był w Stellenbosch rozwój na wszystkich poziomach. Tworzono nowe
dzielnice mieszkaniowe i przemysłowe, zabudowywano niezagospodarowane dotychczas tereny wokół
miasta. Tylko północna część miasta pozostała zaniedbana, jak w przeszłości zamieszkała w slumsach
przez ludność kolorową.
Zmienił się natomiast rejon centrum handlowego miasta, w którym budynki uzyskiwały historyczne, w różnym stopniu udane, fasady. Największy, bezprecedensowy w tym okresie rozwój nastąpił w obszarze infrastruktury wspomagającej dbałość o historyczne walory centrum miasta. Większość pozytywnych nowatorskich zmian wprowadzono w celu obniżenia uciążliwości wynikających z zatłoczenia miasta
samochodami. Budowano parkingi podziemne i wielokondygnacyjne, wprowadzono opłaty za parkowanie
w ścisłym centrum miasta (parkometry i bramki poboru opłat za wjazd do serca miasta), wyprowadzono
ruch samochodowy z głównych ulic handlowych, wprowadzono sygnalizację świetlną, ruch jednokierunkowy na wybranych ulicach, poszerzono wiele ulic w centrum miasta.
Władze Uniwersytetu Stellenbosch podjęły inicjatywę modernizacji ulic i chodników na terenach
uczelni oraz tworzenia parków i ogrodów uniwersyteckich. Rozbudowano uniwersytet, wznosząc wiele
ważnych nowoczesnych obiektów uniwersyteckich, będących zarazem świadectwem kontynuacji tradycji
historycznych i dobrego smaku. Najwartościowszym aspektem tego okresu było wytworzenie obiecującego idiomu współczesnej architektury, w szczególności w odniesieniu do wysiłków i eksperymentów
z poprzednich dekad. Udało się do 1980 roku przeprowadzić wiele cennych działań podtrzymujących unikatowy charakter Stellenbosch, dzięki wrażliwości i elastyczności w procesie harmonizacji historycznych
budynków i współczesnej zabudowy.
3.2. Konserwacja i odbudowa obiektów historycznych
Świadomość konieczności konserwowania historycznych obiektów architektury zrodziła się, jak
wspomniano wcześniej, w efekcie sprzeciwu na powojenne tendencje industrializmu i internacjonalizmu
oraz utraty tożsamości podczas rozbudowy powojennego oblicza miasta.
Fantastyczny wkład w odbudowę i zachowanie wielu autentycznych dzieł historycznej zabudowy
Stellenbosch ma swe źródło w głębokim zaangażowaniu i odpowiedzialności nie tylko miejscowych badaczy i twórców architektów, ale też prawników i polityków. Trudno byłoby uwierzyć, że sama myśl architektów mogłaby niezależnie od decydentów doprowadzić do takich efektów, które w skali całego obszaru
odrestaurują zabytki i zadbają o historyczne wartości miejsca. Współpraca, jaka występuje przy decyzjach
dotyczących strategicznych obiektów budowlanych dziś ma też swe korzenie w historii i zwyczajach białej
ludności pochodzącej z Holandii. Tam ciężkie warunki geograficzne nauczyły społeczności lokalne, jak należy współpracować, aby przetrwać kataklizmy powodzi i zabierania im ziemi przez wodę. Tu społeczności
pamiętają o konieczności współsąsiedzkiej pomocy i potrafią trwać, pomimo różnorodnych przeciwności,
tworząc wspólne dzieło zakorzenione w tradycji pradziadków z Europy.
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4. Uniwersytet Stellenbosch z misją zrównoważonego rozwoju
Przedstawione w ujęciu chronologicznym charakterystyki architektury miasta Stellenbosch odnoszą
się do tych wartości, które uważane są przez historyków i znawców sztuki za cenne, związane z historią
osadnictwa przybyszów z Europy oraz z pozytywną kreacją przestrzeni w warunkach geograficzno-przyrodniczych i kulturowych Południowej Afryki.
Piękno detalu, zarówno architektonicznego, jak też urbanistycznego w formie przebogatej zieleni,
tablic informacyjnych, oznakowania ulic i ich wyposażenia w elementy małęj architektury wzdłuż ciągów
ulic miasta świadczą o wrażliwości na piękno jej twórców. Mieszkańcy Stellenbosch doceniają starania
zarządców miasta w podtrzymywaniu tradycji historycznej i jej piękna, równocześnie inicjując i włączając
się w prace dotyczące rehabilitacji i konserwacji zabytkowych obiektów lub w działania mające zapewnić
zrównoważony rozwój. Prywatni przedsiębiorcy oraz uniwersytet są dumni z możliwości współuczestniczenia w akcjach rozbudowy i nowoczesnego rozwoju miasta z pamięcią o historii i bez szkody dla przyszłych pokoleń. Nadal, jak twierdzą pracownicy uniwersytetu, jest wiele do zrobienia.
Dziś dumą Stellenbosch jest uniwersytet, jeden z dwóch w RPA, na którym wykładowym językiem
jest afrikaans. Ponieważ studiują głównie Biali, tutaj także trudno uprzytomnić sobie, że jest się w Afryce.
Grupa kilkudziesięciu pracowników (naukowców i wykładowców) oraz studentów Uniwersytetu
Stellenbosch prowadzi intensywne studia nad zrównoważonym rozwojem regionu w odniesieniu do urbanistyki i transportu. Skupiają się oni na pracach naukowych we współpracy międzynarodowej w ramach
International Cooperation on Theory and Concepts in Transport ICTCT, Międzynarodowej Kooperacji zaangażowanej w badania i studia dotyczące zrównoważonego rozwoju.
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Ill. 1. Map of the Cape Colony in about 1780 (from: J.C. Quinton & A.M. Lewin Robinson eds. 1973. François le
Vaillant, Traveler in South Africa … 1781–1784, Cape Town, Library of Parliament)
Il. 1. Mapa Kolonii Przylądka Afryki Południowej z około 1780 roku (wg J.C. Quinton & A.M. Lewin Robinson Eds.
1973. François le Vaillant, Traveler in South Africa … 1781–1784, Cape Town, Library of Parliament)
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Ill. 2. Earliest picture of Stellenbosch, Van Stade, Drawing from 1710 (Stellenbosch Museum source)
Ill. 2. Najstarszy istniejący rysunek kolonii Stellenbosch z 1710 roku (ze zbiorów Muzeum Historycznego
Stellenbosch)

Ill. 3. 1709 Schreuder House Earliest unchanged dwelling in SA (from Brunskill [2])
Il. 3. Jedyny z istniejących w pierwotnej formie wczesny obiekt, Dom Schreudera z 1709 roku (wg Brunskill [2])
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Ill. 4. Schumacher’s Portrayal 1776 (from Brunskill [2])
Il. 4. Obraz miasta z roku 1776, szkic Schumachera (wg Brunskill [2])

Ill. 5. The Hertzog Map of Stellenbosch from 1817 – valuable topographical document (from Brunskill [2])
Il. 5. Mapa Stellenbosch wykonana przez Hertzoga w 1817 roku (wg Brunskill [2])
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Ill. 6. Stellenbosch. Examples of historical buildings in Victorian and Gregorian styles (photo by author)
Il. 6. Stellenbosch. Przykłady zabytkowych budynków w stylu wiktoriańskim i gregoriańskim (fot. aut.)
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Ill. 7. Cape Town. Historical architecture of the Victoria & Alfred Waterfront district, the heart of today’s touristic
attraction and the mountain views of the contemporary Cape Town (photo by author)
Il. 7. Kapsztad. Zabytki architektury w dzielnicy Victoria & Alfred Waterfront, stanowiącej dziś historyczne i turystyczne
serce Kapsztadu oraz współczesne widoki miasta wraz z otaczającymi go górami i oceanem (fot. aut.)
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Ill. 8. Examples of infrastructure i Stellenbosch area. Traffic signs along old streets of the town center, storm water
open drainage system in historical residential district. Beautiful greenery along old streets, but lack of paved pedestrian
paths. Modern highways equipped with elevated crossings for car and pedestrian traffic. Illegal slums districts along
highways approaching town. Group of African children dancing at busy street of old Stellenbosch (photo by author)
Il. 8. Przykłady infrastruktury drogowej w Stellenbosch i w okolicy. Oznakowanie ulic w centrum miasta, system
śluz i otwartego odwodnienia burzowego w historycznej dzielnicy rezydencjonalnej. Zadbana zieleń wzdłuż drogi,
lecz brak wygodnych chodników i utwardzonych ścieżek dla ruchu pieszego. Nowoczesne drogi szybkiego ruchu
z dwupoziomowymi skrzyżowaniami i z bezkolizyjnymi kładkami dla pieszych. Nielegalne osiedla slumsów za
betonowymi ścianami wzdłuż drogi dojazdowej do miasta. Grupa dzieci afrykańskich tańczy na ulicy w centrum
Stellenbosch (fot. aut.)
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Ill. 9. The Group ICTCT International Workshop in Stellenbosh, Republic South Africa (photo by author)
Il. 9. Grupa uczestników Międzynarodowych warsztatów ICTCT w Stellenbosch, RPA (fot. aut.)
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FRANK GEHRY’S NEW MUSEUM IN PARIS
NOWE MUZEUM FRANKA GEHRY’EGO W PARYŻU

Abstract
The article describes the circumstances surrounding the construction of the new Parisian museum by
Frank Gehry. From the beginning dynamic form of Louis Vuitton Foundation for Creation induce various
associations among critics of architecture. Kim Willsher asks in the title of her article “Is it a cloud?
Is it a cocoon?”. Leigh Silver invents even weirder comparison: “(...) Frank Gehry created a new structure
in Paris looks like a robotic insect or an alien hive”. Another controversial project made by prominent
architect caused a multitude of protests in the city considered to be open to the modern architecture.
Keywords: Gehry, museum, Paris
Streszczenie
W arykule opisano okoliczności towarzyszące budowie nowego paryskiego muzeum autorstwa Franka
Gehry’ego. Dynamiczna forma Louis Vuitton Foundation for Creation od początku wywoływała różne skojarzenia wśród krytyków architektury. Kim Willsher pyta w tytule swojego artykułu „Czy to jest chmura?
Czy to jest kokon?”. Leigh Silver wynajduje jeszcze dziwniejsze porównania: „(...) Frank Gehry stworzył
nowy budynek w Paryżu wyglądający jak robotyczny insekt, albo ul obcych”. Kolejny kontrowersyjny
projekt wybitnego architekta wzbudził falę protestów mieszkańców, uważanego przecież za otwarte na
nowoczesną architekturę, miasta.
Słowa kluczowe: Gehry, muzeum, Paryż
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I have always had a curiosity and interest in fashion and as I experienced
the world Paris became my favourite city. So when a man who leads in
fashion, who collects art that I love invited me to Paris to do a building
it was a heavenly assignment1.
Frank Gehry

The construction site of the new Parisian museum is surrounded by a wall decorated with largeformat photographs of plants. The wall has inadvertently become an allegory of the conflict between
the supporters and the objectors to the project. You can get the feeling that Gehry’s love for Paris is not
completely requited. Louis Vuitton Foundation for Creation is, after all, Gehry’s second Parisian project.
The first one was not particularly lucky. Relatively calm, for Gehry’s creations, the building was erected in
1993 as the American Center, in the Bercy neighbourhood. However, the Americans could not afford the
maintenance of the building and for several years it remained empty. In 2005 the Center was bought by
The Cinémathèque Française, and subsequently adapted it into its headquarters, thus saving Gehry’s design
from falling into ruin2. Earlier, in the 1960s, Gehry spent several years in Paris: “Yes, I lived here. I worked
on the Velizy-Villacoublay plan for de Gaulle in Robert Auzelle’s Parisian atelier”. The entirely different
status of the maestro in those days is proven by one sentence from the interview for Paris Match: “I’d just
got married, I had two children, not a penny to my name and it was impossible for me to get a work permit”.
In this time, he befriended Jean Nouvel3.
Frank Gehry, one of the greatest living architects, is known internationally mainly as the creator
of the Guggenheim Museum in Bilbao. The building, which cost 100 million dollars, had an enormous
social and economic impact, later called the “Bilbao effect”. The effect means that a costly architectural
design, created by a famous architect, brings gigantic profits. During the first two years of its existence, the
museum in Bilbao was visited by 2,6 million people, 80% of whom came to the city exclusively to visit the
establishment, or extended their stay for this purpose alone. Additionally, the museum created ca. 9000 new
jobs. In 2010, the city recorded an additional 10 million dollar income thanks to the museum. In the last
couple of years, the Basque Bilbao has become a Mecca for tourists interested in architecture. At that point,
it was very surprising that one spectacular building could resuscitate the whole city. Of course a very valid
question is, whether Paris, the tourist capital of the world, needs the Bilbao effect. Paris is one of the most
eagerly visited cities, full of museum and other attractions.
The grand opening of the Louis Vuitton Foundation for Creation building, the newest of Frank
Gehry’s designs, is planned for spring 2014. The project was presented in 2006, with the approximate
cost of 100 million euros, and the planned date of opening at the turn of 2009 and 2010. The construction
works were delayed by around 4 years. The budget was also exceeded, albeit only slightly, and currently
the total cost is approximately 143 million dollars (104 million euros). The project is being created using
the private capital of the Foundation. It is run by one of the wealthiest people in France, Bernard Arnault,
who is also the 7th wealthiest person in the world and whose fortune is estimated by Forbes to be 27.5 billion
dollars. The museum was created to host Arnault’s vast collection of contemporary art, and the jewels in
this collection are works of artists such as Jean Dubuffet, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon or Damien
Hirst4. It is meant to serve different functions, such as hosting permanent exhibitions, organising temporary
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expositions of contemporary art, multidisciplinary projects, meetings, debates and conferences. One of the
most important aims of the Foundation is the development of educational activities, intended especially for
the younger viewers of art. In brief, what we have is a typical programme of a modern museum, in which
the exhibition function is substantially supported by an extensive lecture and teaching centre. The total
surface area of the building is set to be 8900 m2, of which 3200 m2 will be occupied by exhibition space.
The Museum will become a unique gate to Jardin d’Acclimatation, a 19th century children’s amusement
park. The main entrance hall on the ground floor will serve as one of the entrances to the park. The hall is
also meant to be an active social space, with a café and a documentation centre. The vast, multi-functional
space next to the hall is intended to be a public one, with a universal, changeable character. Depending
on the needs, it can be used as an auditorium for as much as 340 people, an exhibiton space or a place
for artistic events and vernissages. As it was mentioned before, an educational space for children will
also be provided, which is intended to be an additional attraction for families with children who visit the
Jardin d’Acclimatation. The museum’s exhibition space will take up a few galleries, both for permanent
display and temporary exposition. Apart from that, “chapels” are planned that are going to host the parkthemed installations. When moving forward into the museum’s gallery, through extensive glass surfaces,
the visitors will be able to admire breathtaking vistas.
The intention of the designers is to integrate the museum with the landscape. Works of art, exhibited
in the park, are intended to reinforce this relationship5. The symbiosis of the museum and the park context
is therefore being implemented on many levels. The construction of the Louis Vuitton Foundation is
accompanied by the project of transformation and modernization of Jardin d’Acclimatation. Pathways
within it were redesigned, elements of structural landscaping were renovated, and the park’s run-down
vegetation was regenerated. During every stage of the implementation of the project, matters of ecology
and sustainable development were taken into consideration. The investment’s influence on local flora and
fauna, water table and its potential fluctuation was analyzed, as well as the predicted noise effect and
increased traffic during the construction works and the subsequent use. According to the newest ecological
trends, rainwater should be reclaimed, to support the ecosystems which do not need drinking water. It will
be therefore filtered and stored in order to fill the basin in which the museum is built, to clean the glass
facade and terraces and to water the flowers6.
Diligence with which the team of designers approaches the ecological issues is indeed impressive,
although it seems that to a certain extent it has been forced by the atmosphere of conflict which accompanied
the implementation of the investment. The edifice, although it is being built without public financing, is
nevertheless erected on the city’s land. The museum is being created on the plot of land neighbouring the
Jardin d’Acclimatation, a children’s amusement park on the edge of the famous Bois de Boulogne in western
Paris. Bois de Boulogne has the surface area of 846 hectares. The park was designed in 1853 by engineer
Alphand and landscape architect and horticulturalist Barillet-Deschamps. Their inspiration was London’s
Hyde Park. The patrons of the project were the Paris prefect, baron Haussmann and the emperor Napoleon
III. Currently there are 28 km of horse-riding trails within its limits, as well as 15 km of cycling routes.
There are also numerous lakes, ponds, streams and waterfalls, that have inspired awe in many inhabitants
of Paris since the mid-19th century. The modern Parisians – enthusiasts of the Bois de Boulogne – fear
that the museum is too powerful an interference and that it depletes the city’s greenery. An organization
formed, called “Coordination for the Protection of the Bois de Boulogne and its Surroundings”, which
maintains that the park should be a public one, and that the museum, as it neighbours the playground,
cuts it off from the road and the pavement owing to its massive solid; in addition, the 50m tall building
infringes the laws regarding the height of buildings due to intricate architectural trickery. Inside, there
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are two-storey mezzanines, that formally are not floors and thus circumvent the law that forbids building
edifices taller than two floors in this particular place7. Leader of the organization, Francois Douady, gives an
uncompromising interviews in the Press: “Paris lacks greenery, not museums. I hope that the project will be
razed to the ground”. Sponsors and designers of the museum rebuff the attacks. Moreover, they claim that
the project will increase the surface area of greenery in the neighbourhood, because the 1950 bowling alley,
dubbed “an architectural horror” will be demolished. Mr. Douady’s group successfully froze the investment
for months, it even won a legal battle in the court of first instance. The Judge proclaimed that the building
is too close to the road. The ruling outraged the supporters of the museum. Among them was Jean Nouvel,
Gehry’s friend of many years. Nouvel said in the Journal du Dimanche, that the objectors “show a blind
and pernicious individualism that goes against the general interest. They oppose any change for the sake
of it. In their tight little suits, they want to put Paris in formaldehyde. It’s quite pathetic”8. Frank Gehry, on
the other hand, maintained that he was “appalled, shocked and angry”. The First Deputy Mayor of Paris,
Anne Hidalgo stated that: “This project will move forward, in the full majesty of the law”. The socialists
that govern Paris, who support the project, quickly appealed to the court’s Verdict and after a few months,
the investment moved forward.
The story is strikingly similar to the disappointment that befell another French billionaire Francois
Pinault, owner of the Christie, Gucci and Yves Saint Laurent brands. He has at his disposal a collection of
contemporary art far wider than Bernard Arnault – around 2500 works of the most widely known artists of
the past 40 years9. Francois Pinault had an amibition to build a giant museum on the Seguin Island, on the
land previously occupied by the Renault factory. In 2001 a contest was organized, in which took part, among
others, Steven Holl, Rem Koolhaas, Dominique Perrault, Manuelle Gautrand and the Dutch architecture
practice MVRDV. The project that won was designed by Tadao Ando10. After five years of battling the
bureaucracy, disheartened Francois Pinault abandoned his aims. In 2006 he bought the Palazzo Grassi in
Venice to exhibit his collection and thus the plan to build a giant museum in Paris came to nothing.
Let us however come back to the beginnings of Louis Vuitton Foundation for Creation, when in
2001 Bernard Arnault invited Frank Gehry to Paris and told him about the plans for the new building that
would host his art collection, and that was meant to be constructed on the edge of Bois de Boulogne. The
architect was fascinated with the place. His account of this event is very emotional: “When Bernard brought
me to Jardin d’Acclimatation for the first time I had tears in my eyes. I was reading Proust for the second
time and suddenly I visualized Marcel with his friends”11. When he prepared the first sketches, Frank
Gehry drew inspiration from the lightness of garden architecture of the late 19th century. Museum was also
supposed to remind in its form of the 19th century Parisian architecture, particularly the Grand Palais and the
Palm House in the Jardin d’Acclimatation amusement park, that neighboured from the north.
The abovementioned lightness is for Gehry identical with transparency. He calls his building “The
Cloud” “It is a Glass cloud – magical, ephemeral, entirely transparent”12 he says. “I wanted to create
a building, that on each occasion shows a different face, depending on the light and time of day. I wanted
to achieve everything that the word »transparency« denotes”13. He compares his new project to a sailing
ship: “I dream of designing in Paris a magnificent sailing ship, that would symbolize France’s cultural
calling”14.
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Dynamic form of the museum from the very beginning evoked different associations among
critics of architecture. Kim Willsher asks in the title of her article “Is it a cloud? Is it a cocoon?”15. Leigh
Silver finds even more elaborate comparisons: “…Frank Gehry created a new structure in Paris, which
looks like a robotic insect or an alien hive”. Expressions such as “sailing ship” or “iceberg” seem quite
soft in comparison. The Guggenheim Museum in Bilbao, was teasingly called a pile of sharply twisting,
curving shapes surfaced in titanium. Now, in turn, one can sarcastically write that this building is a heap of
twisted glass. One thing remains doubtless – an extraordinary and spectacular architectural design is being
constructed in the Bois de Boulogne.
Twelve gigantic Glass sails, covering the interior, was mounted onto white blocks of „the iceberg”.
They outline the capacity of the museum, and, according to Gehry’s plans, give it its lightness. The whole of
the building was placed in a specially created basin, which strengthens the associations with a sailing ship.
The abovementioned sails were the biggest technological challenge. They consist of 3600 glass panels,
each of whom was bent in an unique way. Gehry revolutionizes the use of glass to give life to his vision
of the building, which is supposed to be light and dynamic and should harmoniously link the 19th century
park with the world of contemporary art. In contrast with titanium sheet, glass has so far been difficult to
cooperate with in the organic forming of architecture. Since the very early stages of the project, Gehry’s
partners used the Digital Project application, a unique tool, created on the basis of CATIA, the brainchild
of Dassault Aviation. Without it, constructing the difficult surfaces conceived in Gehry’s head would be
impossible. The model of the project was scanned in three dimensions and subsequently transformed into
a digital model, that allowed the coordination of the work of different teams.
Gehry said that one of his main premises when he designed Louis Vuitton Foundation for Creation
was to intrigue young people. He said: “I hope that they will look at the building and ask – What is it?” He
wants to be controversial at all costs and he achieves it! He wants to be like the 20th century art, in which the
shocking element that forced the reflection upon the nature of beauty was more important than the beauty
itself. The 1989 laureate of the Pritziker Prize is also called the worst living architect in the world16. When
he is pigeonholed as a deconstructivist, he shouts: “I am not a deconstructivist, I keep repeating this! One
day I spoke with Jacques Derrida, the theoretician of deconstruction. He was adamant: »No, you are not
a deconstructivist!«. I come from the post-war times, where the modernism of Gropius and Le Corbusier
was all the fashion. We needed friendlier imagery. Instead of going forward, the architects harked back to
the past, to the 19th century. That is how postmodernism was created. This is the school of Philip Johnson.
I did not want to inscribe myself into this movement. I sought a means to express what the statues in India
or ancient Greece expressed. Those dancing figures, movement, something going on...”17. That is precisely
the character of the new Gehry’s museum in Paris ... There is something going on.
As Steven Erlanger and Marie-Pia Gohin write in the New York Times “Paris has got a long history
of controversial architecture. In 1887 »A Protest against the Tower of Monsieur Eiffel« was published
in French newspapers, which described the building as »monstrous and useless«. The Pompidou Centre,
designed by Richard Rogers and Renzo Piano, created a sensation in 1969. Critics maintained that it had
the best view of Paris, nobody saw the building itself. In 1989 the pyramid in the Louvre was dubbed
a disfigurement of the palace, but in time it became an accepted symbol...”18.
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Zawsze intrygował mnie świat mody, a Paryż stał się moim ulubionym
miastem. Więc kiedy pewien człowiek, czołowa postać świata mody,
kolekcjoner sztuki, którą kocham zaprosił mnie do Paryża, abym
zaprojektował budynek, to był znak niebios1
Frank Gehry

Teren budowy nowego paryskiego muzeum otacza mur ozdobiony wielkoformatowymi zdjęciami
roślin. Mur ten niechcący stał się alegorią konfliktu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami projektu.
Można odnieść wrażenie, że miłość Gehry’ego do Paryża nie została w pełni odwzajemniona. Louis Vuitton Foundation for Creation to przecież już drugi paryski projekt Gehry’ego. Pierwszy nie miał zbyt dużo
szczęścia. Spokojny jak na Gehry’ego budynek powstał w roku 1993, w dzielnicy Bercy jako American
Center. Jednak amerykanie nie mieli pieniędzy na jego utrzymanie i przez kilka lat obiekt pozostawał pusty. W 2005 roku budynek kupiła na swoją siedzibę Filmoteka Francuska, ratując dzieło Gehry’ego przed
popadnięciem w ruinę2. Wcześniej, w latach 60., Gehry spędził kilka lat w Paryżu: „Tak, mieszkałem tutaj.
Pracowałem w paryskiej pracowni Roberta Auzelle’a nad planem Velizy-Villacoublay, dla de Gaulle’a”.
O zupełnie innym statusie mistrza w tamtych latach świadczy jedno zdanie z wywiadu dla Paris Matcha:
„Właśnie się ożeniłem, miałem dwójkę dzieci, ani grosza przy duszy i nie było możliwe abym uzyskał
pozwolenie na legalną pracę”. W tym czasie zaprzyjaźnił się z Jeanem Nouvelem3.
Frank Gehry, jeden z największych, żyjących architektów, znany jest głównie jako twórca Muzeum
Guggenheima w Bilbao. Budynek, który kosztował 100 milionów dolarów, wywołał ogromny społeczny
i ekonomiczny skutek, zwany „efektem Bilbao”. Ów efekt polega na tym, że kosztowny obiekt architektoniczny, zaprojektowany przez znanego architekta, przynosi ogromne korzyści. W ciągu dwóch pierwszych
lat istnienia muzeum w Bilbao odwiedziło ponad 2,6 mln osób, z czego 80% specjalnie przyjechało do
miasta lub przedłużyło swój pobyt w nim w tym celu; ponadto muzeum stworzyło około 9000 nowych
miejsc pracy. W 2010 roku miasto miało za jego sprawą dodatkowe 10 milionów dolarów przychodu.
W ciągu kilku lat przemysłowe, baskijskie Bilbao stało się mekką turystów zwiedzających architekturę.
Wtedy ogromnie zaskakujące było, że jeden spektakularny budynek reanimował całe miasto. Oczywiście,
bardzo zasadne jest pytanie, czy Paryżowi, stolicy turystycznej świata, potrzebny jest „efekt Bilbao”. Paryż
to jedno z najchętniej odwiedzanych miast, pełne muzeów i innych atrakcji.
Otwarcie budynku Louis Vuitton Foundation for Creation, nowego projektu Franka Gehry’ego, spodziewane jest wiosną 2014 roku. Projekt został zaprezentowany w 2006 roku, z kosztem budowy szacowanym na około 100 milionów euro i planowaną datą otwarcia na przełomie 2009 i 2010 roku. Zakończenie
budowy opóźniło się o ponad 4 lata. Budżet, chociaż nieznacznie, także został przekroczony i obecnie szacuje się koszty na 143 miliony dolarów (104 miliony euro). Projekt powstaje ze środków prywatnych Fundacji. Kieruje nią Bernard Arnault, jeden z najbogatszych ludzi we Francji, siódmy najbogatszy człowiek na
świecie, którego majątek osobisty określany jest przez Forbesa na 27,5 miliarda dolarów. Muzeum zostało
utworzone wokół należącej do Bernarda Arnaulta kolekcji dzieł sztuki współczesnej, w której perłami są
dzieła artystów, takich jak Jean Dubuffet, Jean-Michel Basquiat, Francis Bacon czy Damien Hirst4. Pełnić
ma ono różne funkcje, takie jak prezentacja stałych kolekcji, organizacja czasowych wystaw sztuki nowoczesnej, projektów multidyscyplinarnych, spotkań, debat i sympozjów. Jednym z najistotniejszych celów
1

2
3

4

L. Silver, Frank Gehry’s Incredible Louis Vuitton Foundation for Creation Is Set to Open Next Year, http://www.
complex.com/art-design/2013/12/louis-vuitton-foundation-for-creation-frank-gehry
K. Willsher, Is it a cloud? Is it a cocoon?, The Guardian 3.10.2006, Manchester 2006.
S. Santini S., Franck O. Gehry: à nous deux Paris!, wywiad z F. Gehry’m 20.06.2011, http://www.parismatch.com/
Culture/Art/Franck-O-Gehry-a-nous-deux-Paris-149252
H. Samuel, World’s top architect Frank Gehry brands Paris residents ‘philistines’ after planning permission revoked,
Daily Telegraph 6.02.2011, Londyn 2011.

281
Fundacji jest rozwój działalności edukacyjnej ukierunkowanej szczególnie na młodego odbiorcę sztuki.
Krótko mówiąc, mamy tu typowy program nowoczesnego muzeum sztuki współczesnej, w którym część
ekspozycyjna wspomagana jest znacząco przez rozbudowany zespół audytoryjno-dydaktyczny. Całkowita
powierzchnia budynku ma wynieść 8900 m2, z czego 3200 m2 zajmą przestrzenie ekspozycyjne. Muzeum
stanie się pewnego rodzaju bramą do Jardin d’Acclimation, dziewiętnastowiecznego parku rozrywki dla
dzieci. Znajdujący się w parterze hol główny będzie służył jako jedno z wejść do parku. Hol ten ma też
być również aktywną przestrzenią społeczną z kawiarnią i centrum dokumentacji. Duża, wielofunkcyjna
przestrzeń znajdująca się w sąsiedztwie holu ma być publiczna, o uniwersalnym, zmiennym charakterze.
W zależności od potrzeb może być używana jako audytorium dla 340 osób, przestrzeń wystawiennicza czy
miejsce dla wydarzeń artystycznych i wernisaży. Jak już wspomniano, w obiekcie znajdzie miejsce część
edukacyjna dla dzieci, co ma być dodatkową atrakcją dla rodzin z dziećmi korzystających z parku. Przestrzeń ekspozycyjna muzeum obejmie kilka galerii zarówno dla stałej kolekcji jak i dla wystaw czasowych.
Oprócz tego przewidziane są „kapliczki”, które będą poświęcone instalacjom tematycznym dotyczącym
parku. Przechodząc do galerii w muzeum, poprzez ogromne szklane powierzchnie, odwiedzający będą
mogli podziwiać zapierające dech w piersiach widoki.
Zamierzeniem projektantów jest integracja muzeum z krajobrazem. Dzieła sztuki wystawiane w parku mają wzmacniać ten związek5. Symbioza muzeum i parkowego kontekstu realizowana jest więc na wielu
płaszczyznach. Budowie Fundacji Louis’a Vitton’a towarzyszy projekt transformacji i modernizacji Jardin
d’Acclimatation. Ponownie zaprojektowano ścieżki spacerowe, odnowiono elementy małej architektury,
a także odtworzono podupadłą roślinność parku. Na każdym etapie realizacji projektu wzięto pod uwagę
ekologiczne i ludzkie zasady zrównoważonego rozwoju. Zanalizowano wpływ inwestycji na lokalną florę
i faunę, poziom wód gruntowych i ewentualne jego zmiany, przewidywane oddziaływanie akustyczne,
a także zwiększony ruch podczas budowy i w trakcie późniejszego użytkowania. Zgodne z najnowszymi,
ekologicznymi trendami, woda deszczowa ma być odzyskiwana, aby wspomagać systemy niewymagające
wody pitnej. Będzie ona przefiltrowana i przechowywana. Ma służyć do napełniania niecki, w której stoi
budynek, a także mycia szklanej fasady i tarasów, oraz do podlewania roślin6.
Staranność z jaką zespół projektowy podchodzi do kwestii ekologicznych jest imponująca, chociaż wydaje się, że w pewnym stopniu wymuszone to zostało przez atmosferę konfliktu towarzyszącą
realizacji inwestycji. Obiekt, choć powstaje bez środków publicznych, wznoszony jest jednak na gruncie otrzymanym od miasta. Muzeum powstaje na działce sąsiadującej z Jardin d’Acclimatation, parkiem
rozrywki dla dzieci na skraju słynnego Lasku Bulońskiego, w zachodniej części Paryża. Lasek Buloński
ma powierzchnię 846 hektarów. Park został zaprojektowany w 1853 roku przez inżyniera Alphanda oraz
architekta krajobrazu i ogrodnika Barillet’a-Deschamps’a. Inspiracją dla nich był londyński Hyde Park.
Projektowi patronowali prefekt Paryża baron Haussmann oraz cesarz Napoleon III. Obecnie znajduje się
w nim 28 kilometrów ścieżek do jazdy konnej oraz 15 kilometrów ścieżek rowerowych. Są tu także także
liczne jeziora, stawy, strumienie i wodospady, które budzą zachwyt wielu mieszkańców Paryża od połowy
XIX wieku. Współcześni paryżanie – miłośnicy Lasku Bulońskiego – obawiają się, że muzeum jest zbyt
mocną ingerencją i uszczupla zasoby zieleni w mieście. Zawiązała się organizacja o nazwie „Koordynacja
dla ochrony Lasku Bulońskiego i jego otoczenia”, która uważa, że park powinien być publiczny, natomiast
muzeum sąsiadujące z placem zabaw odcina go swoją ogromną bryłą od drogi i chodnika; w dodatku
wysoki na 50 metrów budynek narusza wymagania dotyczące wysokości za pomocą architektonicznych
sztuczek. W jego wnętrzu znajdują się dwupoziomowe antresole, które nie są formalnie piętrami i służą
obejściu prawa zakazującego w tym miejscu budynków wyższych niż dwa piętra7. Kierujący stowarzy5
6
7
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szeniem Francois Douady wypowiada się w prasie dość bezkompromisowo: „W Paryżu brakuje zieleni,
nie muzeów. Mam nadzieję, że ten projekt będzie zrównany z ziemią”. Fundatorzy i projektanci muzeum
odpierają ataki. Twierdzą wręcz, że projekt powiększy ilość terenów zielonych w okolicy, gdyż zostanie
usunięty budynek kręgielni z 1950 roku nazywanej „architektonicznym horrorem”. Grupa pana Douady
skutecznie zablokowała inwestycję na wiele miesięcy, wygrała nawet walkę sądową w pierwszej instancji.
Sędzia orzekł, że budynek znajduje się zbyt blisko drogi. Wyrok ten oburzył z kolei zwolenników budowy
muzeum. Wśród nich znalazł się Jean Nouvel, wieloletni przyjaciel Gehry’ego. Nouvel powiedział dla
Journal du Dimanche, że przeciwnicy „pokazują ślepy i zgubny indywidualizm, sprzeczny z interesem
społecznym. Sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom w trosce o niego. W swoich ciasnych garniturach
chcą wsadzić Paryż do formaliny. To dość żałosne”8. Natomiast Frank Gehry stwierdził, że jest „oburzony,
wstrząśnięty i wściekły”. Zastępca burmistrza Anne Hidalgo oświadczyła: „Ten projekt będzie szedł do
przodu, z poszanowaniem prawa”. Wspierający projekt, rządzący Paryżem socjaliści, szybko odwołali się
od orzeczenia sądu i po kilku miesiącach inwestycja ruszyła ponownie.
Historia ta jest uderzająco podobna do rozczarowania, które spotkało innego francuskiego miliardera
Francois Pinault, właściciela marek Christie, Gucci, Yves Saint Laurent. Dysponuje on znacznie bogatszą
niż Bernard Arnault, kolekcją dzieł sztuki współczesnej – około 2500 dzieł najbardziej znanych artystów
z ostatnich 40 lat9. Francois Pinault miał ambicje zbudować ogromne muzeum na wyspie Seguin, na terenie
dawnych zakładów Renault. W roku 2001 zorganizowano zamknięty konkurs, w którym brali udział między innymi Steven Holl, Rem Koolhaas, Dominique Perrault, Manuelle Gautrand czy holenderski zespół
MVRDV. Zwycięski okazał się projekt Tadao Ando10. Po pięciu latach walki z biurokracją, zniechęcony
Francois Pinault porzucił swoje zamierzenia. W 2006 roku zakupił dla eksponowania swojej kolekcji Palazzo Grassi w Wenecji i w ten sposób upadł plan budowy ogromnego muzeum w Paryżu.
Wróćmy jednak do początków Louis Vuitton Foundation for Creation, kiedy to w 2001 roku Bernard Arnault zaprosił Franka Gehry’ego do Paryża i opowiedział mu planach nowego budynku dla zgromadzonej przez niego kolekcji dzieł sztuki, mającego powstać na skraju Lasku Bulońskiego. Obejrzane
miejsce zafascynowało architekta. Bardzo emocjonalne są jego wspomnienia tego wydarzenia. „Kiedy
pierwszy raz Bernard zabrał mnie tutaj do Jardin d’Acclimation, miałem łzy w oczach. Właśnie czytałem po raz drugi Prousta i nagle wyobraziłem sobie Marcela z jego przyjaciółmi”11. Tworząc pierwsze
szkice, Frank Gehry czerpał inspirację z lekkości architektury ogrodowej końca XIX wieku. Muzeum
miało swoją formą nawiązywać również do dziewiętnastowiecznej architektury Paryża, przede wszystkim Grand Palais, a także do Palmiarni znajdującej się w sąsiadującym od północy parku rozrywki dla
dzieci Jardin d’Acclimation.
Wspomniana wcześniej lekkość jest dla Gehry’ego tożsama z przezroczystością. Nazywa swój
budynek „chmurą”. „To jest szklana chmura – magiczna, ulotna, całkowicie przezroczysta”12 powiada.
„Chciałem stworzyć budynek, który za każdym razem pokazuje inne oblicze w zależności od światła i pory
dnia. Chciałem osiągnąć wszystko to, co słowo »przezroczystość« oznacza”13. Porównuje też swój nowy
projekt do żaglowca: „Marzę o zaprojektowaniu w Paryżu, wspaniałego żaglowca, symbolizującego kulturowe powołanie Francji”14.

8
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Dynamiczna forma muzeum od początku wywoływała też różne skojarzenia wśród krytyków architektury. Kim Willsher pyta w tytule swojego artykułu „Czy to jest chmura? Czy to jest kokon?”15. Leigh
Silver wynajduje jeszcze dziwniejsze porównania: „(...) Frank Gehry stworzył nowy budynek w Paryżu
wyglądający jak robotyczny insekt, albo ul obcych”. Dość stonowane wydają się być takie określenia
jak „żaglowiec” czy „góra lodowa”. Muzeum Guggenheima w Bilbao nazywane było przez złośliwych
stertą poskręcanej, tytanowej blachy. Teraz z kolei można sarkastycznie napisać, że budynek ten to sterta
poskręcanego szkła. Jedno nie ulega wątpliwości – w Lasku Bulońskim powstaje architektura niezwykła
i spektakularna.
Dwanaście ogromnych szklanych żagli okrywających wnętrze zostało przymocowanych do białych bloków „góry lodowej”. Wyznaczają one kubaturę muzeum i w zamierzeniu Gehry’ego nadają mu
ową lekkość. Całość umieszczono w specjalnie utworzonym basenie, co wzmacnia skojarzenia z żaglowcem. Wspomniane żagle były największym wyzwaniem technologicznym. Składają się one z 3600
szklanych paneli, z których każdy zakrzywiony jest w niepowtarzalny sposób. Gehry rewolucjonizuje
wykorzystanie szkła, aby dać życie swojej wizji budynku, który ma być lekki i dynamiczny oraz powinien harmonijnie łączyć XIX-wieczny park ze światem sztuki nowoczesnej. W przeciwieństwie do
tytanowej blachy, szkło do tej pory było trudne w organicznym formowaniu architektury. Od bardzo
wczesnych faz projektu współpracownicy Gehry’ego używali aplikacji Digital Projekt, unikatowego
narzędzia powstałego na bazie stworzonego przez Dassault Aviation programu Catia. Bez tego nie byłoby możliwe zbudowanie skomplikowanych powierzchni, które powstały w głowie Gehry’ego. Model
projektu został trójwymiarowo zeskanowany i następnie przekształcony w model cyfrowy, umożliwiając
koordynację prac różnych zespołów roboczych.
Gehry powiedział, że jednym z jego głównych założeń przy projektowaniu Louis Vuitton Foundation for Creation było zaciekawienie młodych ludzi. Powiedział: „Mam nadzieję, że spojrzą na budynek i zapytają – Co to jest?” Chce być kontrowersyjny za wszelką cenę i osiąga to! Chce być jak sztuka
XX wieku, w której od samego piękna ważniejsze było szokowanie zmuszające do refleksji nad tym, czym
jest piękno. Zdobywca nagrody Pritzikera w 1989 roku nazywany jest także najgorszym żyjącym architektem16. Gdy zostaje zaszufladkowany jako dekonstuktywista krzyczy: „Nie jestem dekonstruktywistą!
Wciąż to powtarzam! Rozmawiałem pewnego dnia z Jacques’em Derrida, teoretykiem »dekonstrukcji«.
Był stanowczy: „Nie, nie jesteś de konstruktywistą!”. Pochodzę z powojennych czasów, gdy rządził modernizm jak u Gropiusa czy Le Corbusiera. My potrzebowaliśmy bardziej przyjaznych obrazów. Zamiast iść
naprzód architekci zwrócili się ku przeszłości, do XIX wieku. Tak powstał postmodernizm. To jest szkoła
Philipa Johnsona. Nie chciałem się wpisywać w ten ruch. Szukałem sposobu, żeby wyrazić to co posągi
z Indii czy starożytnej Grecji. Te tańczące postacie, ruch, że coś się dzieje…”17. Takie właśnie jest nowe
paryskie muzeum Gehry’ego... Coś się dzieje.
Jak piszą Steven Erlanger i Marie-Pia Gohin w New York Timesie „Paryż ma długą historię kontrowersyjnej architektury. W 1887 roku »Protest przeciwko wieży Pana Eiffela« został opublikowany we
francuskich gazetach, opisując budowlę jako »monstrualną i bezużyteczną«. Centrum Pompidou projektu
Richarda Rogersa i Renzo Piano, wywołało furorę w 1969 roku. Krytycy twierdzili, że miało najlepszy widok na Paryż, nikt nie widział samego budynku. W 1989 roku piramidę w Luwrze okrzyknięto oszpeceniem
pałacu, z czasem stała się ona zaakceptowanym symbolem...”18.
15
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Since the moment of its publication, the Futurist Manifesto has been referred to on numerous occasions.
First it gave rise to the current of artistic avant-garde of the 20th century, a very dynamic phenomenon,
which wielded great influence on Italian culture of the first decades of the past century, but it also carried
fundamental meaning for the European culture. In its orbit, architecture found its place as well.
The Futurist Manifesto
In the following case, it is worth reminding that the manifesto L’architettura futurista (futurist architecture) was published on 20th February 1909 in the Parisian daily newspaper, “Le Figaro”. It was written
by Filippo Tommaso Marinetti, editor of the “Poesia” magazine, a lawyer by profession. The text of the
manifesto was conceived earlier, and was partly published in 1908 in “La gazzetta dell’Emilia”. Its author’s
aim was to present the guidelines for the emerging movement in a new and attractive fashion. The purpose
was to reach the society with innovative claims and projects, to transgress outside the artistic environment.
He shocked with certain expressions: “We want to glorify war – the only cure for the world – militarism,
patriotism, the destructive gesture of the anarchists, the beautiful ideas which kill, and contempt for woman.
(...) We want to demolish museums and libraries, fight morality, feminism and all opportunist and utilitarian
cowardice”1. And, regardless of his claims, he gained popularity. The first manifesto was signed by him,
together with a group of young, then-unknown painters: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini,
Luigi Russolo, who were accompanied by the relatively older Giacomo Balla.
In the winter of 1913/1914 a new artistic group emerged in Milan, called “Nuove Tendenze”. Information
about the meeting of the members was put under the date of March 20th, 1914, and was signed by nine
artists, among whom were: Leonardo Dudreville, Marcelo Nizzoli, Adrian Bisi Fabbri, Alma Fidora, Mario
Chiattone and Antonio Sant’Elia; it was at the same time an invitation for others, who might have wanted
to join this group. The average age of the members was between twenty to thirty-three years old. In 1914
Sant’Elia was twenty-six years old. The first exhibition of the new group was open in the Famiglia Artistica
rooms at Via Agnello 8 and lasted from May 20th to June 10th 1914.
Antonio Sant’Elia
In Italy, on the occasion of the Futurist Manifesto centenary, a selection of organizations and
institutions joined the preparations for the memorial jubilee exhibitions. During this event, profiles of
artists who worked and created during that period were brought back to light. Among them was Antonio
Sant’Elia.
He was born in 1888 and was a graduate of Accademia di Brera in Milan and Accademia di Belle
Arti in Bologna. In 1912 he opened his design offices in Milan. He was an avowed follower of futurism,
although his early works showed influence of Art Nouveau architects.
In time, he abandoned the Art Nouveau style and started working on the proposals of evolution of
modern architecture. Around him, in Milan, substantial economic and social transformations were taking
place under the influence of technological and industrial revolution, new production plants were built and
means of transport were getting faster.
On the one hand he was inspired by the lines of Marinetti’s manifesto: “... We will sing of the multicolored and polyphonic surf of revolutions in modern capitals: the nocturnal vibration of the arsenals and
the workshops beneath their violent electric moons: the gluttonous railway stations devouring smoking
1

Vserver1.cscs.lsa.umich.edu/~crshalizi/T4PM/futurist-manifesto.html (date of access 7th July 2014).
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serpents; factories suspended from the clouds by the thread of their smoke; bridges with the leap of
gymnasts flung across the diabolic cutlery of sunny rivers: adventurous steamers sniffing the horizon;
great-breasted locomotives, puffing on the rails like enormous steel horses with long tubes for bridle,
and the gliding flight of aeroplanes whose propeller sounds like the flapping of a flag and the applause
of enthusiastic crowds”2.
On the other hand, he was fascinated by the world of architecture of great American cities, of which he
knew only from books and magazines. Therefore he created his own vision of this world. Between the years
1912 and 1914 he created a series of perspective drawings, entitled La Città Nuova, in which he attempted
visionary presentations of modern building development and a copybook solution to communications
services in Milan.
In his drawings there were multiple terrace skyscrapers, overhead urban railway, as well as a gigantic
air port situated on the roof of a railway station in the city centre. Simplified architectural construction
details ideally matched the most advanced building materials of the day, such as iron, cement and glass.
In his series of drawings an unusual dynamic of proposed architecture appeared: the repeated slender,
rhythmic vertical forms created rows, combinations of frames, pillars, buttresses, pyramids, rectangular
or cylindrical towers, giving a special meaning to basic geometrical solids. All decorative elements were
removed. At the beginning, the edifices did not have a specific purpose, but as the time went by, the naked
skeletons of buildings, that remind of the landscapes of modern-day cities, became projects of residential
houses, airplane and airship hangars, bridges, theatres, power plants. Their form, devoid of curtains and
cases, works around the premise that function and practical utilization are of importance. In a sense, his
images of a futuristic metropolis were prophetic, with their electrically-powered vehicles that moved in
any direction on roads situated on different levels, that were accessible via external staircases. Colossal
multi-functional buildings that link the air- and railway junctions seem brilliant, as they signify a tendency
towards faster movement of society in any chosen direction, using different means of public transport. One
gets the impression that the world was supposed to be mobile and dynamic, and residential houses were to
remind of gigantic machines, which a bit later were popularized by Le Corbusier.
A fascinating vision of urban scenery appeared in his designs. Images filled with movement and
geometrism, created a hundred years ago, are still thought-provoking, and their perception in museum halls
of the Pinacoteca Civica in Como3, filled with dozens of drawings is not unambiguous.
On the one hand, their author’s passion and visionary imagination astonish. Groundbreaking ideas,
at times prophetic, were utopian in essence, and arrogant in their unconditional proposal of organizing
the future. At the time Sant’Elia was not isolated in his radicalism and social sympathies. Just like other
futurists, he propagated the vision of the new and, in their opinion, better world and one can suspect that
if it was not for his tragic death on the fields of the First World War at the age of 28 – he would become
a supporter of Mussolini and – perhaps – an author of Casa del Fascio.
On the other hand, however, his talent, drawing genius, consequence and diligence, as well
as immaculate technique deserve admiration and recognition. He will be remembered as the creator of
“drawn” architecture, that never came to fruition, but was regardless very important for the continuity of
architectural development.
He was not exceptional in the fact that he gained acclaim only thanks to putting his ideas on paper,
for the concept of architecture and its representations seems equally significant as its final form. A drawing
seems to be the expression of architect’s intention, his philosophy and reflection. In 1607, Federco Zuccari
wrote of the value of projection of internal design, disegno intero, by which he meant the images contained
2
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in the memory and imagination of the creator4. Not entirely known are the questions of the awareness of
perception, synthesis of sensations and mental images, but their implementation in shape of an external
design disegno esterno is surely intriguing, as is it in case of Sant’Elia’s drawings, in which he expressed
primarily himself, his extraordinary mind and perception of modernity, while architecture is the sum of
many factors, not only author’s ideas, intentions and imagination.
Giuseppe Terragni
An exhibition was prepared as part of the visible and lively return to the 20th century heritage and
took place in the Centre for Modern Italian Art (Centro Italiano Arte Contemporanea CIAC) in Foligno5.
The organizers utilized the works of Giuseppe Terragni (1904–1943), an exceptional figure, which stands
out from other architects in a particular way, thanks to his great diligence, his valuable legacy and substantial
influence, that he had on the modern 20th century architecture, not only in Italy. It is worth noting that he
became a symbol and a foremost representative of architecture of this period, but, as it often happens, not
widely known in much detail.
Terragni was a leading representative of an extremely important trend in 20th century Italian
architecture, that was Rationalism. This phenomenon, very intense and interesting, in time became
particularly meaningful for the country’s architecture. Stylistically, they were works of architecture based
on the one hand on the interpretation of classic rules of design, logic and clarity, and, on the other hand, on
bringing in the spirit of modernity to construction, employed material solutions and formal simplifications.
On the whole, a new aesthetic quality emerged, an original style, which took shape in the inter-war period,
the characteristic face of Italian architecture from Como in the North to the E42 project in Rome. An
inherent attribute that remains in its major part are the social connotations, that pertain to the fascist system
in Italy of the time. Rationalism also greatly influenced the European architecture.
Giuseppe Terragni, although he did not live long, contributed to the fact that modern Italian architecture
of the 1920s and 1930s is well-known and recognized all over the world. He was a man of many talents, with
great sensitivity, who perfectly understood modernity and its needs. Surviving sources say that even during
the Russian campaign he found time for painting watercolours and drawing. He was particularly scrupulous
in his professional work, he diligently polished even the most minute details, including the fittings and
furnishing of buildings erected according to his designs. He found pleasure in talking about his ideas,
his attitude towards design. He left several dozen of implemented projects, and the city of Como became
a natural ethnographic museum of his design. The most widely known is the ascetic building of Casa del
Fascio (1932–1936). It was erected seemingly accidentally, because a project which was not stylistically
avant-garde was formally approved, and it was during the implementation that the ultra-modern body of the
building emerged. On the plot of land which was given by the local authorities a cuboid was built, 16.6 m
in height and 33.2 m in length. The decor of the facade based on joint geometrical, numerical relations
of particular fragments organizes it, as well as the other elevations. Rigorous solid of the building is here
a characteristic, because in his other designs the implementation tends to be either diversified with rounded
corners (Novocomum 1927–1929), or fragmented, becoming a sum of several geometrized spatial forms
(Monumento ai caduti 1931–1933; Asilio d’infanzia Sant’Elia 1036–1937). In the landscape of the city of
Como, Giuseppe Terragni’s designs are visible. They appear among the eclectic neighbourhood and stand
4
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out with their economical elegance. Its stylistic meaning lies in effective creation and transformation into
modernity, sometimes ascetic, and sometimes just economical, of ancient forms associated with functions
that have been implemented for centuries. Moreover, a creative understanding of technological revolution
and the new available materials that it generated, was visible in Terragni’s designs. His architecture, that
derives from geometrical knowledge as far as proportions and rhythms are concerned, brought irreversible
changes to the world and people and their aesthetic preferences. The simplicity that he offered represents
our understanding of aestheticism. Among the many of Terragni’s implemented projects there is one,
which remained only a blueprint, but still fascinates with its ingeniousness, artistic excellence and the
architect’s futuristic vision. The aforementioned project is the Danteum in Rome, conceived as a monument
for a literary masterpiece, that is Dante’s Divine Comedy, and characters therein, as well as for the author
himself. The architect’s idea was to create an architectural tour de force, on the pattern of the temple
dedicated to the poet who was regarded as the greatest in Italian history. This extraordinary project was
created in 1938, on commission of Mussolini’s fascist government. Giuseppe Terragni’s partner was Pietro
Lingeri. Because of Mussolini’s fall, the project never saw the light of day, and simultaneously became one
of the world’s most renowned modern architectural designs that were never built.
In Danteum, the abstract narration pertains to the relations between light and shadow, combined
in ferroconcrete frames of construction. The by and large ascetic interior with decor that reminds of cosmic fantasies were supposed to be an allegory of hell, purgatory and heaven. What draws attention to the
project are the transparent columns, which surround the vast interior that symbolizes heaven. Although
the subsequent sketches enable to catch the most important parts of this vision, its comprehension seems
difficult. This is because the creator tried to catch the elusive sensations, that one experiences while inside
an architectural design – in this case a non-existent one. It is worth noting that many attempts were made
to construct the interior of this non-existent layout, likely to familiarize the audience on the one hand with
Terragni’s visionary talent, and on the other – to sway them towards a reflection on history and modernity,
on the difference between yesterday and today and the notions of beauty and ugliness. One of such visualizations was created in Centro Italiano Arte Contemporanea in Foligno6. Other visualizations of Danteum,
thanks to advanced computer science, were created as films, e.g. by Takehiko Nagakura7. Filmmakers are
able to show, in an eye-catching way, the particular stages of the journey between light and darkness, which
symbolize the journey through hell, purgatory and heaven.
EUR
In 1935 a motion was put forward to organize the World’s Fair in Rome, Esposizione 1942 – in short
– E42. It was supposed to take place in 1942 after the other planned exhibitions: in Paris in 1937 and in New
York in 1939. The intention of the organizers, apart from the will to show the significance of the modern
Italian achievements, was to honour the 20th anniversary of the March on Rome, which symbolized the
beginning of the fascist era. The motion was met with great enthusiasm on Mussolini’s part.
On the 26th December 1936, an autonomous unit was brought into existence, whose task was to
organize and create the project. It is worth mentioning that the unit exists until today. In 2000 it changed its
name to Società per Azioni, and it is responsible, among other things, for certain aspects of management and
organization of the EUR quarter. In 1936, its general commissioner was the senator Vittorio Cini. Architects
and engineers, who gained acclaim in the 1930s for their innovative ideas, were invited to participate in
6
7

Ibidem.
Nagakura T., The Danteum of Giuseppe Terragni and Pietro Lingeri (1938), Massachusetts Institute of Technology
USA 1998. Available from: http://architettura.it/image/festival/2000/en/works/1999018.htm, 27/03/2014.
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the project. The technical coordinator of the whole project was Marcello Piacentini, supported by the team
which included Adalberto Libera, Enrico Del Debbio, Giuseppe Terragni, Giovanni Michelucci, Eugenio
Montuori, Giovanni Muzio, Giuseppe Pagano Pogatschnig, Luigi Piccinato, Luigi Vietti and Ettore Rossi.
The buliding site the size of 70 hectares was chosen very carefully. The new, vast complex was set
to be built in the place that linked the old and the new Rome. Implementation of this gigantic project started
on 26th April, 1937.
After the war, the unfinished E42 project was adapted into a business district. In the 1950s and the
1960s the buildings were completed, and the whole of the design was complemented with new office – and
government buildings. The new EUR quarter was almost entirely finished in 1960, in time for the Olympic
Games. Then, in the place of uncompleted buildings, new ones were created, such as Palazzo dello Sport
(by Nervi and Piacentini) and Velodromo.
The quarter is still being supplemented, improved and expanded. Currently, the new conference
centre, Centro Congressi EUR (by Massimiliano and Doriana Fuksas Design Srl) is under construction.
A giant complex with an extensive hospitality and conference facilities can host big conferences, conventions
and meetings of diverse character. The project stands out thanks to the employed ecological solutions which
aim at reducing energy consumption and using the energy from renewable sources.
When the E42 investment began, there were vibrant disputes on the subject of architectural and
urban design, controversies arose, and regardless, the first urban plan of the future complex by Marcello
Piacentini was presented in 1938. A monument axial complex was planned, with a big central axis, wide
arteries (the creators’ intention was for them to remind of the urban planning of ancient Rome “...as a myth
of the future”8. After many alterations, changes and supplements the plan was substantially transformed,
but its scale and spatial dimension are still impressive, and the consequence in implementation deserves
admiration.
An unimplemented triumphal arch9 (by Adalbert Liber) was supposed to be the symbol of the district.
It was meant to be built in the place which currently hosts Palazzo dello Sport. Presently, the identification
of the EUR district is the Palace of Italian Civilization, Palazzo della Civiltà Italiana (1938–1943). The
building was designed by Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula and Mario Romano.
Other flagship edifices are, among others, the Palace of Conventions and Congresses (Palazzo
dei Ricevimenti e dei Congressi), the Museum of Roman Civilization (Museo della Civilta Romana), the
Basilica of Saint Peter and Paul (Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo). Their forms, inspired by Roman
architecture and rationalism, were built from traditional materials such as limestone, tuff and marble.
It seems that they are stylistically consistent, although they were authored by different architects. Surely
their design is meaningful and notable, but comparing its rank to the ancient or baroque heritage still
remains a bit of an exaggeration.
It is worth stopping a bit longer at the Palace of Italian Civilization, an icon of 1920s fascist architectural design, which is also known as Colosseo Quadrato. It is often regarded as “(...) the most important
edifice erected in Rome in the last 100 years (...)”10.
8
9
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Lo sapevate che... E42: la storia, dostępne na: http://www.eurspa.it/patrimonio/e42-la-storia, 11/03/2014.
Proposals to build the arch are frequent. For example: an American urban planner Nikos Salingaros proposed
building the Arch of Freedom as a monument for the fallen in peace missions. Also the CE.S.A.R. foundation works
on the project of the construction of the Arch of Freedom, with an intention to conclude the implementation of the
development plan of 1942. In an interview, Cristiano Rosponi, the president of CE.SAR, explained that on the basis
of research in the archives, a thesis was finally confirmed, that the Arch of Freedom was since the beginning thought
as “The Arch of Peace and Harmony”. Information from: Un memoriale per gli eroi di pace, available at: http://
www.cesar-eur.it/show_articoli.php?nid=301p, 27/03/2014.
The words of professor Giorgio Muratore quoted in: Lo sapevate che... E42: la storia, http://www.romaeur.it/
patrimonio/ e42-la-storia, 11/03/2014.
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The body of the palace is nearing the proportions of a cube, its elevations are punctured by 54
serially repeated arches, nine at a time in width and six at a time in height. From the four sides are altogether
416 arches with 28 statues inside. The building was created as a result of a competition resolved in 1937,
and the construction works began in 1938. It lasted for five years. The palace stood on a Hill. It was given
a formal character, monumental, with symmetrical axial structure and refined proportions, and thanks to
formal simplifications, the construction and employed materials were regarded as the most avant-garde of
the time.
The building is constructed on four ferroconcrete frames, joined together with beams. Elevations
are self-supporting arcades, covered with travertine tiles. On the inside, plaster and alabaster finish was
used, while travertine and marble were planned for the floors. The works were getting on slowly, and the
use of ferroconcrete was gradually reduced, as, because of economic reasons, many concessions were
made in favour of traditional, less expensive technology. According to the stylistic guidelines in modern
architecture, a complete lack of decorative elements is visible. A flat roof was implemented, and drainpipes
were brought into the interior of the building.
In the course of the years, the building was subject to substantial degradation11. Many elements of
this modern architectural design, prematurely damaged, required renovation and modernization. This is why
during the last three years, restoration and renovation works were conducted. The renovation concerned
works on the facades, where particular travertine tiles and elements of their mounting were subject to
degradation. Hydro-insulation was also in urgent need of repair, because as a result of the infiltration of
water, the statics of the whole building were compromised. Surfaces of sculptures needed cleaning and
restoration as well.
The rebuilding and restoration process was connected with the edifice’s new purpose, as the palace
became the seat of the Central Institute for Sound and Audiovisual Heritage (Istituto Centrale per i Beni
Sonori e Audiovisivi), as well as a permanent exhibition of Italian design, called Made in Italy12. It opened
its doors once again in 2012, and its four floors were set aside for exposition.
It is worth mentioning that as part of the E42 project, many open public green areas were designed,
supplementing this 70 hectare complex with parks and garden. Currently they are superbly equipped,
maintained in great condition and genuinely attract sports enthusiasts, people walking their dogs and the
ones contemplating the enchanting surroundings. Thus another significant green lungs of Rome were
brought to existence.
To sum up, it should be said that the EUR is an impressive urban complex. Even though it was not
fully completed according to the original idea (one of the buildings that were not built is, among others, The
Palace of Water and Light, in whose place today we can see a bed of roses and the Sports Palace [by Nervi]),
its face is a synthesis of Italy’s 20th century architecture. The EUR quarter is filled with bright buildings, full
of contrasts typical for Mediterranean architecture, monumental in nature, as the intention of the creators
was to design a sense of magnitude similar to the city’s ancient heritage, and at the same time symbolic for
modernity. What manifests itself currently, is the lack of tourists, lack of users of the impressive edifices.
When strolling along the street, it is difficult to find cafes and bars that are so typical in other districts of the
city. Subsequent investments and substantial subventions have not brought the expected results yet, which
is a pity, as the EUR is an extraordinary record of the 20th century architecture and urban planning.

11
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E. Stellacci, l restauro del Palazzo della Civiltà e del Lavoro dell’Eur, available at: http://www.architetturaecosostenibile.
it/ architettura/in-italia/restauro-palazzo-civilta-lavoro-eur-200.html, 06/03/2014.
Amorosino F., Roma: Due musei per il Collosei Quadrato, 18/02/2011, available at: http://www.nannimagazine.it/
articolo/6680/roma-due-musei-per-il-colosseo-quadrato&prev, 27/03/2014.
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Od chwili ogłoszenia Manifest futuryzmu jest przywoływany wielokrotnie. Najpierw dał początki
nurtowi artystycznej awangardy XX wieku, zjawiska bardzo dynamicznego, które wywarło wielki wpływ
na kulturę włoską pierwszych dziesięcioleci ubiegłego stulecia, ale także miało ono kapitalne znaczenie dla
sztuki europejskiej. W jego orbicie znalazła się również architektura.
Manifest futuryzmu
Warto więc przypomnieć, że manifest L’architettura futurista (architektura futurystyczna) został
opublikowany 20 lutego 1909 roku na łamach paryskiego dziennika „Le Figaro”. Jego autorem był Filippo
Tommaso Marinetti, wydawca czasopisma „Poesia”, z zawodu adwokat. Tekst Manifestu powstał wcześniej, a jego część opublikowano w 1908 roku w „La gazzetta dell’Emilia”. Dążeniem autora było przedstawienie założeń powstającego ruchu w sposób nowy i atrakcyjny. Celem było docieranie do społeczeństwa z nowatorskimi postulatami, projektami, wykraczanie poza krąg środowisk artystycznych. Pewnymi
sformułowaniami szokował „(...) Będziemy gloryfikować wojnę – jedyną higienę świata, militaryzm, patriotyzm, destrukcyjny gest anarchistów, piękne idee warte śmierci i pogardę dla kobiety. (...) Zniszczymy
muzea, biblioteki, zwalczymy moralizm, feminizm oraz wszelkie przejawy oportunistycznego i użytkowego tchórzostwa”1, a mimo to zyskiwał popularność. Pierwszy manifest podpisał on wraz z grupą młodych,
nieznanych wówczas malarzy: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severinim, Luigim Russolo, którym
towarzyszył starszy już Giacomo Balla.
Zimą na przełomie 1913/1914 powstała w Mediolanie grupa artystyczna o nazwie „Nuove Tendenze”. Informacja o spotkaniu członków grupy, opatrzona datą 20 marca 1914 r. i podpisami dziewięciu artystów, wśród których byli Leonardo Dudreville, Marcelo Nizzoli, Adrian Bisi Fabbri, Alma Fidora, Mario
Chiattone i Antonio Sant’Elia, była jednocześnie zaproszeniem dla innych, pragnących się dołączyć do tej
grupy. Średni wiek uczestników mieścił się pomiędzy dwadzieścia a trzydzieści trzy lata. Sant’Elia w 1914
roku miał dwadzieścia sześć lat. Pierwsza wystawa nowej grupy w Mediolanie została otwarta w salach
Famiglia Artistica przy Via Agnello 8 i trwała od 20 maja do 10 czerwca 1914 roku.
Antonio Sant’Elia
We Włoszech przy okazji stulecia Manifestu futuryzmu wiele stowarzyszeń, instytucji dołączyło się
do organizacji jubileuszowych wspomnieniowych wystaw. Przy tej okazji przywołano z historii sylwetki
artystów wówczas działających i tworzących. Wśród nich znalazł się Antonio Sant’Elia.
Urodził się w 1888 roku, był absolwentem Accademia di Brera w Mediolanie i Accademia di Belle
Arti w Bolonii. W 1912 roku otworzył swoje biuro architektoniczne w Mediolanie. Był zdeklarowanym
wyznawcą futuryzmu, chociaż w jego początkowych pracach widoczne były wpływy architektów secesyjnych.
Z czasem porzucił styl secesjonistów i zaczął pracować nad propozycjami ewolucji architektury
nowoczesnej. Wokół niego, w Mediolanie dokonywały się pod wpływem rewolucji technologicznej i przemysłowej znaczące przemiany w sferze gospodarczo-społecznej, powstawały nowe zakłady produkcyjne
i coraz szybsze środki komunikacji.
Z jednej strony inspirowały go strofy manifestu Marinettiego i słowa, iż „(...) będziemy opiewać
różnobarwne i polifoniczne przypływy rewolucji w nowoczesnych stolicach; wibrującą gorączkę nocną
1

Badula Ł., Futuryzm: Powrót do przyszłości, 2009-10-07, dostępny na: http://kulturaonline.pl/futuryzm,powrot,do,
przyszlosci,tytul,artykul,7432.html, 27/03/2014.
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arsenałów i stoczni podpalanych przez gwałtowne księżyce elektryczne; nienasycone dworce kolejowe,
pożeracze dymiących wężów; fabryki uwieszone u chmur na krętych sznurach swoich dymów; będziemy
opiewać mosty podobne do gimnastyków-olbrzymów, którzy okraczają rzeki, lśniące w słońcu błyskiem
noży; awanturnicze statki węszące za horyzontem, szerokopierśne lokomotywy, galopujące po szynach,
jak stalowe konie okiełzane rurami, i lot ślizgowy aeroplanów, których śmigło łopoce na wietrze jak flaga
i zdaje się klaskać jak rozentuzjazmowany tłum”2.
Z drugiej zaś strony fascynował go świat architektury wielkich miast amerykańskich znany mu tylko z książek i czasopism. Stworzył więc własną wizję owego świata. W latach 1912–1914 wykonał serię
rysunków perspektywicznych pod tytułem La Città Nuova, podejmując próbę wizjonerskich prezentacji
nowoczesnej zabudowy i modelowego rozwiązania komunikacji Mediolanu.
Przedstawił na nich piętrzące się tarasowo wieżowce, napowietrzne koleje aglomeracyjne, jak również wielki port lotniczy zlokalizowany na dachu dworca kolejowego w centrum miasta. Uproszczone detale
konstrukcji architektonicznych idealnie pasowały do ówczesnych najbardziej zaawansowanych materiałów
budowlanych, takich jak żelazo, cement, szkło. W serii rysunków, pojawiła się niezwykła dynamika proponowanej architektury, smukłe powielane, rytmizowane wertykalne formy stworzyły szeregi, kombinacje
ram, filarów, przypór, piramidy, prostokątne lub cylindryczne wieże, nadając specjalne znaczenie podstawowym bryłom geometrycznym. Usunięte zostały wszystkie dekoracyjne elementy. Początkowo budowle
nie miały dokładnego przeznaczenia, ale z biegiem czasu nagie szkielety budynków, podobne do sylwetek
znanych nam ze współczesnych miast, stały się projektami domów mieszkalnych, hangarów dla samolotów
i sterowców, mostów, teatrów, elektrowni. Ich formy pozbawione kurtyn, obudów z założenia obnażają
funkcję, ujawniają ich praktyczne wykorzystanie. W pewnym sensie prorocze były jego wyobrażenia futurystycznej metropolii z elektrycznie zasilanymi pojazdami, poruszającymi się w dowolnych kierunkach po
drogach usytuowanych na różnych poziomach, dostępnych przez schody zewnętrzne. Genialne wydają się
kolosalne wielofunkcyjne budowle łączące węzły komunikacji kolejowej i lotniczej, oznaczające przyspieszone przemieszczanie się ludzi w dowolnie wybranym kierunku różnymi środkami transportu masowego.
Można odnieść wrażenie, że świat miał być mobilny i dynamiczny, a domy mieszkalne przypominać miały
gigantyczne maszyny nieco później rozpropagowane przez Le Corbusiera.
Fascynująca wizja urbanistycznej scenerii pojawiła się w jego pracach. Obrazy wypełnione ruchem
i geometryzmem, stworzone przed stu laty nadal wzbudzają wiele refleksji, a ich percepcja w muzealnych
salach Pinacoteca Civica w Como3 wypełnionych dziesiątkami rysunków nie jest jednoznaczna.
Z jednej strony zadziwiają pasją i wizjonerstwem autora. Genialne pomysły, momentami prorocze,
w sumie były utopią i to o charakterze aroganckiej, bezwzględnej propozycji urządzania przyszłości. Radykalizm i sympatie społeczne Sant’Elii nie były wówczas odosobnione. Podobnie jak inni futuryści, propagował wizję nowego, ich zdaniem lepszego świata i przypuszczać można, że – gdyby nie jego tragiczna
śmierć na froncie I wojny światowej w wieku 28 lat – byłby zwolennikiem Mussoliniego oraz – być może
– autorem Casa del Fascio.
Z drugiej zaś strony talent, geniusz rysownika, jego konsekwencja i pracowitość, doskonały warsztat zasługują na podziw i uznanie. Pozostanie w historii jako twórcza architektury „rysowanej”, nigdy nie
zrealizowanej, a jednak bardzo ważnej dla ciągłości rozwoju architektury.
Nie był on wyjątkiem, że „tylko” przez rysowanie swoich wyobrażeń, zyskał uznanie. Bowiem
koncepcja architektury, jej wyobrażenie wydaje się równie istotna, jak i jej ostateczna forma. Rysunek
wydaje się być wyrazem intencji architekta, jego filozofii i przemyśleń. Zaś o wartości projekcji wzorów
wewnętrznych disegno interno, czyli obrazach zawartych w pamięci, wyobraźni twórcy wspominał już
2
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Ibidem.
Antonio Sant’Elia, Disegni dalla collezione civica, Esposizione temporanea, Pinacoteca Civica, 24 marzo–14 luglio
2013, Como.
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w 1607 r. Federco Zuccari4. Nie do końca poznane są zagadnienia świadomości percepcji, syntezy doznań
czy obrazów mentalnych, ale ich zobrazowanie w postaci zewnętrznego wzoru disegno esterno z pewnością bywa frapujące, jak w przypadku rysunków Sant’Elii, którymi wyrażał przede wszystkim siebie,
swoją niezwykłą umysłowość i odczuwanie nowoczesności, podczas gdy architektura jest już sumą wielu
czynników, nie tylko idei, intencji i wyobraźni autora.
Giuseppe Terragni
W ramach widocznego i ożywionego powrotu do dziedzictwa XX wieku przygotowana została również wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej (Centro Italiano Arte Contemporanea CIAC) w Foligno5.
Organizatorzy sięgnęli do twórczości Giuseppe Terragni (1904–1943), postaci niezwykłej, wyróżniającej
się w sposób szczególny pośród innych architektów dzięki swej wielkiej pracowitości, pozostawionej cennej spuściźnie i znaczącym wpływom, jakie wywarł na nowoczesną architekturę XX stulecia nie tylko we
Włoszech. Warto podkreślić, że stał się wręcz symbolem, czołowym przedstawicielem architektury tego
okresu, znanym i cenionym, choć – jak to często bywa – nie poznanym w wielu szczegółach.
Terragni był czołowym przedstawicielem bardzo ważnego w XX-wiecznej architekturze Włoch
kierunku nazwanego racjonalizmem. Owo zjawisko, niezwykle intensywne i ciekawe, stało się czasem
szczególnie znaczącym dla architektury tego kraju. Stylistycznie były to kreacje architektury opartej
z jednej strony na interpretacji klasycznych reguł projektowania, logiki i klarowności, a z drugiej na
wprowadzaniu ducha nowoczesności w zakresie konstrukcji, stosowanych rozwiązań materiałowych czy
uproszczeń formalnych. W sumie powstała nowa jakość estetyczna, oryginalna stylistyka, która kształtowała w okresie międzywojennym charakterystyczne oblicze włoskiej architektury od Como na północy
aż po projekt E42 w Rzymie. Immanentną cechą znaczącej jej części pozostają konotacje społeczne
dotyczące ówczesnego ustroju faszystowskiego we Włoszech. Racjonalizm wywarł także istotny wpływ
na architekturę europejską.
Giuseppe Terragni, choć żył krótko, to przyczynił się do tego, że włoska nowoczesna architektura
lat 20. i 30. XX wieku jest znana i ceniona na całym świecie. Był człowiekiem niezwykle uzdolnionym,
o wielkiej wrażliwości, dobrze rozumiejącym współczesność i jej potrzeby. Zachowały się przekazy, że
nawet podczas kampanii rosyjskiej, znajdował czas na malowanie akwarel i rysowanie. Był niezwykle
skrupulatny w działalności zawodowej, precyzyjnie dopracowującym najdrobniejsze szczegóły, w tym wyposażenie i umeblowanie budynków wzniesionych według jego projektów. Lubił mówić o swoich pomysłach, o podejściu do projektowania. Pozostawiał kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, a miasto Como
stało się naturalnym skansenem dla jego architektury. Najbardziej znanym jest ascetyczny budynek Casa
del Fascio (1932–1936). Powstał jakby przypadkiem, bo do urzędowego zatwierdzenia został przedstawiony projekt nie wyróżniający się awangardową stylistyką i dopiero w trakcie realizacji powstała supernowoczesna bryła. Na działce podarowanej przez lokalne władze ustawiono prostopadłościan o wysokości
16,6 m i długości 33,2 m. Wystrój fasady oparty na geometrycznych wzajemnych relacjach liczbowych
poszczególnych fragmentów organizuje ją, jak również pozostałe elewacje. Rygorystycznie potraktowana
bryła budowli jest tu wyróżnikiem, bowiem w innych jego realizacjach bywa albo urozmaicona zaokrąglonymi narożnikami (Novocomum 1927–1929), albo rozczłonkowana, stając się sumą kilku zgeometryzowanych form przestrzennych (Monumento ai caduti 1931–1933; Asilio d’infanzia Sant’Elia 1036–1937).
	Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Gdańsk 2011, s. 119.
Centro Italiano Arte Contemporanea, Foligno, Un viaggio nell’architettura 06.12.12 / 09.12.12. Mostra dedicata
all’opera di Giuseppe Terragni. http://www.centroitalianoartecontemporanea.com/?act=mostre&id=55 (27/03/2014)
we współpracy z Centro Studi Giuseppe Terragni.
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W pejzażu miasta Como architektura Giuseppe Terragni’ego jest widoczna. Pojawia się pośród eklektycznego sąsiedztwa, wyróżniając się swą oszczędną elegancją. Jej stylistyczne znaczenie leży w efektywnej
kreacji i transformacji w nowoczesność czasami ascetyczną, a czasami tylko oszczędną, dawnych form
kojarzonych z funkcjami realizowanych od wieków. Również kreatywne rozumienie rewolucji technologicznej i stworzonych przez nią nowych dostępnych materiałów uwidoczniło się w realizacjach Terragni’ego. Jego architektura, sięgająca do geometrycznych mądrości w zakresie proporcji i rytmów, zmieniła
na zawsze świat i ludzi oraz ich estetyczne preferencje. Prostota przez niego zaproponowana reprezentuje
nasze poczucie piękna. Wśród tych wielu zrealizowanych projektów Terragni’ego jest jeden, który pozostał
tylko projekcją na papierze, ale nadal fascynuje pomysłowością i doskonałością plastyczną, futurystyczną
wizją architekta. Wspomniany projekt to Danteum dla Rzymu pomyślany zarówno jako pomnik utworu
literackiego, a mianowicie Boskiej Komedii Dantego oraz postaci tam występujących, jak i samego autora.
Zamysłem architekta było stworzenie dzieła architektonicznego na wzór świątyni dedykowanej poecie
uważanego za największego we Włoszech. Ten niezwykły projekt powstał w 1938 roku na zlecenie faszystowskiego rządu Mussoliniego. Partnerem Giuseppe Terragniego był Pietro Lingeri. Z powodu upadku
Mussoliniego, projekt nigdy nie został zrealizowany, stając się jednocześnie jednym z najbardziej znanych
współczesnych nigdy niezrealizowanych utworów.
W Danteum abstrakcyjna narracja dotyczy relacji światła i cienia ujętych w żelbetowe ramy konstrukcji. W sumie ascetyczne wnętrza o wystroju przypominającym kosmiczne fantazje miały być alegorią
przestrzeni piekła, czyśćca i nieba. W projekcie uwagę przyciągają przeźroczyste kolumny, które otaczają
rozległe wnętrze symbolizujące niebo. Chociaż kolejne rysunki pozwalają uchwycić najważniejsze części
tego zamysłu, to zrozumienie go wydaje się trudne. Twórca starał się bowiem uchwycić ulotne wrażenia,
jakich doświadcza się we wnętrzach architektury – w tym przypadku nieistniejącej. Warto wspomnieć, że
podjęto wiele prób skonstruowana wnętrz nieistniejącego założenia, pewnie w celu zaznajomienia widzów
z jednej strony z wizjonerskim talentem twórczym Terragni’ego, a z drugiej strony, by skłonić ich do refleksji nad historią i nowoczesnością, nad różnicą między wczoraj i dziś oraz pojęciem piękna i brzydoty. Jedna
z takich wizualizacji powstała w Centro Italiano Arte Contemporanea w Foligno6. Inne wizje Danteum,
dzięki zaawansowanej technice komputerowej, powstały na filmach wideo, na przykład autorstwa Takehiko Nagakura7. Filmowi twórcy w efektowny sposób mogą pokazać poszczególne etapy podróży pomiędzy
światłem i ciemnością symbolizujące przejście przez piekło, czyściec i niebo.
EUR
W 1935 roku złożony został wniosek o organizację Powszechnej Wystawy w Rzymie w skrócie E42
(Esposizione 1942). Miała się ona odbyć w 1942 roku po kolejnych planowanych wystawach: pierwszej
w Paryżu w 1937 roku oraz drugiej w Nowym Jorku w 1939 roku. Intencją organizatorów obok chęci pokazania światu doniosłości współczesnych osiągnięć Italii było uhonorowanie dwudziestej rocznicy marszu
na Rzym symbolizującego początek ery faszystowskiej. Pomysł ten został przyjęty z wielkim entuzjazmem
przez Mussoliniego.
W dniu 26 grudnia 1936 roku powołana została autonomiczna jednostka mająca za zadanie organizację i budowę projektu. Warto dodać, że istnieje nadal. W 2000 roku przemianowana została w Società
per Azioni, a odpowiedzialna jest, między innymi, za niektóre aspekty zarządzania i organizacji tego kwartału. Wówczas jej szefem został senator Vittorio Cini. Do prac projektowych zostali zaproszeni architekci
i inżynierowie, którzy w latach 30. XX w. zyskali uznanie za swe nowatorskie pomysły. Koordynatorem
6
7

Ibidem.
Nagakura T., The Danteum of Giuseppe Terragni and Pietro Lingeri (1938), Massachusetts Institute of Technology
USA 1998. Dostępny na: http://architettura.it/image/festival/2000/en/works/1999018.htm, 27/03/2014.
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technicznym całego projektu został Marcello Piacentini, wspierany przez zespół w składzie Adalberto Libera, Enrico Del Debbio, Giuseppe Terragni, Giovanni Michelucci, Eugenio Montuori, Giovanni Muzio,
Giuseppe Pagano Pogatschnig, Luigi Piccinato, Luigi Vietti i Ettore Rossi.
Obszar do budowy o wielkości 70 hektarów wybrano bardzo starannie. Nowy, duży kompleks miał
powstać w miejscu łączącym stary i nowy Rzym. Realizację tego gigantycznego programu rozpoczęto
26 kwietnia 1937 roku.
Po wojnie niedokończony projekt E42 został zaadaptowany na miasto biznesu. W latach 50. i 60.
budynki zostały ukończone, a całość założenia uzupełniona została o nowe budynki przeznaczone na biura
i budynki rządowe. Nowa dzielnica EUR została prawie całkowicie zakończona w 1960 r. na Igrzyska
Olimpijskie. Wtedy, w miejsce dotychczas niezrealizowanych, powstały takie obiekty jak Palazzo dello
Sport (Nervi i Piacentini) i Velodromo.
Kwartał nadal jest uzupełniany, doskonalony i wzbogacany. Obecnie powstaje, między innymi,
nowe Centrum Kongresowe Centro Congressi EUR autorstwa Massimiliano i Doriana Fuksas Design Srl.
Wielki kompleks, o bardzo szerokiej ofercie konferencyjno-hotelowej może gościć duże konferencje, zjazdy czy spotkania o bardzo różnorodnym charakterze. Projekt wyróżnia się ekologicznymi rozwiązaniami
służącymi do zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
W chwili rozpoczęcia inwestycji E42, na temat zasad projektowania architektury i urbanistyki toczyły się spory, pojawiały się kontrowersje, a mimo to pierwszy plan urbanistyczny przyszłego kompleksu autorstwa Marcello Piacentiniego został przedstawiony w 1938 roku. Zaplanowane zostało założenie
monumentalne, osiowe z wielką centralną, z szerokimi arteriami, w zamierzeniu twórców nawiązujących
do urbanistyki starożytnego Rzymu „(...) jako mitu o przyszłości”8. Po wielu poprawkach, zmianach, uzupełnieniach plan został mocno przekształcony, ale nadal jego skala, przestrzenność sprawiają wrażenie
imponujące, a konsekwencja w realizacji zasługuje na podziw.
Symbolem dzielnicy miał być niezrealizowany łuk tryumfalny9 autorstwa Adalberta Libera, którego
budowę zamierzano w miejscu, gdzie dziś znajduje się Palazzo dello Sport. Obecnie znakiem rozpoznawczym dzielnicy EUR stał się Pałac Włoskiej Cywilizacji Palazzo della Civiltà Italiana (1938–1943). Budynek został zaprojektowany przez Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula i Mario Romano.
Inne sztandarowe obiekty to, między innymi, Pałac Zjazdów i Kongresów (Palazzo dei Ricevimenti
e dei Congressi), Muzeum Cywilizacji Rzymskiej (Museo della Civilta Romana), Bazylika Świętych Piotra
i Pawła (Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo). Ich formy, inspirowane rzymską architekturą i racjonalizmem, są zbudowane z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów jak wapień, tuf i marmur. Wydaje się,
że są jednorodne stylistycznie, choć autorami są różni architekci. Z całą pewnością jest to architektura
znacząca, wyróżniająca się, choć porównywanie jej rangi do dziedzictwa starożytności czy baroku, wydaje
się jeszcze pewną przesadą.
Nieco dłużej należy zatrzymać się przy Pałacu Włoskiej Cywilizacji, ikonie dwudziestowiecznej
architektury faszyzmu, znanym również jako „Colosseo Quadrato”. Uważany jest często za „(...) najważniejsze dzieło zbudowany w Rzymie w ciągu ostatnich 100 lat (...)”10.
Lo sapevate che... E42: la storia, dostępne na: http://www.eurspa.it/patrimonio/e42-la-storia, 11/03/2014.
Propozycje budowy łuku padają często. Na przykład: amerykański urbanista Nikos Salingaros zaproponował budowę Łuku Wolności jako pomnika poległych w misjach pokojowych. Także w fundacji CE.S.A.R. pracuje się nad
projektem budowy Łuk Wolności z zamiarem doprowadzenia do końca realizacji planu zagospodarowania przestrzennego z 1942 roku. W wywiadzie Cristiano Rosponi, prezes CE.SAR, wyjaśnił, że na podstawie badań archiwalnych doprowadzono do potwierdzenia tezy, iż Łuk Wolności został od początku pomyślany jako »Łuk Spokoju
i Harmonii«. Informacje za: Un memoriale per gli eroi di pace, dostępny na: http://www.cesar-eur.it/show_articoli.
php?nid=301p, 27/03/2014.
10
	Słowa profesora Giorgio Muratore przytoczone w: Lo sapevate che... E42: la storia, http://www.romaeur.it/patrimonio/ e42-la-storia, 11/03/2014.
8
9
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Bryła pałacu to kostka o proporcjach zbliżonych do sześcianu, posiada elewacje przebite seryjnie
powtarzanymi 54 łukami, umieszczonymi po dziewięć na szerokości i po sześć na wysokości. Z czterech
stron znajduje się 416 łuków z 28 posągami wewnątrz. Budowla powstała w wyniku konkursu rozstrzygniętego w 1937 r., a realizację rozpoczęto w 1938 r. Trwała ona pięć lat. Pałac stanął na wzniesieniu.
Nadano mu charakter reprezentacyjny, monumentalny, o kompozycji osiowej, symetrycznej i wyrafinowanych proporcjach, zaś poprzez uproszczenia formalne, konstrukcje, zastosowane materiały, przynależny
był wówczas do najbardziej awangardowej nowoczesności.
Konstrukcję budynku stanowią 4 ramy żelbetowe połączone ze sobą belkami. Elewacje są samonośnymi arkadami obłożonymi płytami z trawertynu. We wnętrzu zastosowano gipsowe tynki gładzone
i alabastrowe, na podłogi zaplanowano trawertyn i marmur. Realizacja konstrukcji następowała powoli,
stopniowo rezygnowano z żelbetu, gdyż ze względów ekonomicznych, czyniono wiele koncesji na rzecz
technologii tradycyjnej, mniej kosztownej. Zgodnie ze stylistycznymi zasadami nowoczesnej architektury
w wystroju widoczny jest całkowity brak elementów dekoracyjnych. Zastosowano płaski dach, a rury spustowe wprowadzono do wnętrza budynku.
Z biegiem lat budowla uległa znaczącej degradacji11. Wiele elementów tej nowoczesnej architektury,
przedwcześnie zniszczonej, wymagało remontu i odnowienia. Dlatego przez ostatnie ponad trzy lata wykonywano zabiegi konserwatorskie i renowacyjne. Odnowa dotyczyła prac na fasadach, gdzie znaczącej
degradacji uległy poszczególne płyty trawertynu, jak również ich zamocowanie do konstrukcji. Zabezpieczenia wymagała również hydroizolacja, gdyż na skutek infiltracji wody zagrożona została statyka całego
budynku. Oczyszczenia i konserwacji wymagały także powierzchnie rzeźb.
Dzieło odbudowy i rewaloryzacji miało związek z jego nowymi funkcjami, bowiem Pałac stał się
siedzibą Centralnego Instytutu Dźwięku i Dziedzictwa Audiowizualnego (Istituto Centrale per i Beni
Sonori e Audiovisivi) oraz stałej wystawy włoskiego designu pod tytułem Made in Italy12. Swoje podwoje
ponownie otworzył w 2012 r., a jego 4 kondygnacje przeznaczono na ekspozycję.
Warto dodać, że ramach projektu E42 zaprojektowano wiele otwartych terenów zielonych, uzupełniając ów 70 hektarowy kompleks o parki i ogrody. Obecnie są doskonale urządzone, świetnie utrzymane
i rzeczywiście przyciągają ludzi uprawiających sport, spacerujących z psami lub kontemplujących piękne
otoczenie. Tak powstały jeszcze jedne, ale znaczące zielone płuca Rzymu.
Podsumowując, należy stwierdzić, że jest to imponujący zespół urbanistyczny. Mimo iż nie zrealizowany w całości według pierwotnego założenia, bo nie powstał, między innymi, Pałac Wody i Światła, a w jego miejsce dzisiaj widzimy basen róż i Pałacu Sportu (Nervi), to jego oblicze jest syntezą
XX-wiecznej architektury Włoch. Kwartał EUR wypełniają jasne budowle, pełne kontrastów typowych
dla architektury śródziemnomorskiej, o charakterze monumentalnym, jako że zamierzeniem twórców było
stworzenie wrażenia wielkości porównywalnej do starożytnej spuścizny miasta, a jednocześnie symbolicznej dla nowoczesności. Obecnie widać tam brak turystów, brak użytkowników tych imponujących gmachów. Przemierzając ulice trudno znaleźć kafejki czy bary tak charakterystyczne dla innych dzielnic miasta.
Kolejne inwestycje i duże subwencje jeszcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a szkoda, bo jest to
niezwykły dokument dwudziestowiecznej architektury i urbanistyki.

11

12

E. Stellacci, l restauro del Palazzo della Civiltà e del Lavoro dell’Eur , dostępne na: http://www.architetturaecosostenibile.it/ architettura/in-italia/restauro-palazzo-civilta-lavoro-eur-200.html, 06/03/2014.
Amorosino F., Roma: Due musei per il Collosei Quadrato, 18/02/2011, dostępny na: http://www.nannimagazine.it/
articolo/6680/roma-due-musei-per-il-colosseo-quadrato&prev, 27/03/2014.
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Ill. 1. Antonio Sant’Elia, La Città Nuova,
the building with external elevators,
gallery, roofed passages, three levels
street (tram line, roadway for cars,
metal walkway), wireless lighting and
telegraph. Reproduced: Caramel L.,
Lonatti A., Casati ML, Antonio Sant’Elia.
La collezione di Como civica, Comune
di Como, 2013, p. 141
Il. 1. Antonio Sant’Elia, La Città Nuova,
kamienica z windami zewnętrznymi,
galerią, zadaszonymi przejściami, drogą
na trzech poziomach (linia tramwajowa,
jezdnia dla samochodów, metalowy
chodnik), bezprzewodowe oświetlenie
i telegraf. Reprodukcja za: Caramel
L., Lonatti A., Casati M.L., Antonio
Sant’Elia. La collezione civica di Como,
Comune di Como, 2013, s. 141

Ill. 2. Giuseppe Terragni, Casa del Fascio (1932–1936),
photo by author
Il. 2. Giuseppe Terragni, Casa del Fascio (1932–1936),
fot. aut.
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Ill. 3. Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri, project of “Danteum”, heaven, Rome, 1938.
Accessible on: http://lapisblog.epfl.ch/fire/wp-content/uploads/2013/10/0095_PietroLingeri-e-Giuseppe-Terragni-Danteum-roma-Paradiso-1938.jpg
Il. 3. Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri, projekt „Danteum”, niebo, Rome, 1938.
Dostępny na: http://lapisblog.epfl.ch/fire/wp- content/uploads/2013/10/0095_PietroLingeri-e-Giuseppe-Terragni-Danteum-roma-Paradiso-1938.jpg

Ill. 4. Marcello Piacentini, EUR, Via Cristoforo Colombo, photo by author
Il. 4. Marcello Piacentini, EUR, Via Cristoforo Colombo, fot. aut.
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Ill. 5. Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula i Mario Romano Palazzo della Civiltà Italiana
(1938–1943), photo by author
Il. 5. Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula i Mario Romano Palazzo della Civiltà Italiana
(1938–1943), fot. aut.
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