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ZAPAMIĘTANE ZJAWISKO

Architektura przemija ze względu na zdewaluowaną estetykę. Znika, ale wracają resentymenty i wkrótce uzna-
je się ją za niezwykle ważne zjawisko.
Modernistyczne projekty osiedli dla Algieru i dla Casablanki były nieudanym eksperymentem. Źle zapamiętano do-
świadczenia, bo dziedzictwem modernizmu mogą być także społeczne niepokoje. Unicestwienie obiektu wskutek 
wojny nabiera specyficznego znaczenia i dlatego odbudowuje się je, bo zapamiętanie zjawiska nie wystarczają.
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Przeszłość architektury nie zawsze jest oczywi-
sta. Jej historia dotyczy bowiem różnych wydarzeń, 
okoliczności, wynalazków i mód. Również jej odrzu-
cenie, zniszczenie ma różne odcienie.

Często powodem przemijania architektury jest od-
rzucenie jej estetyki. Czasami zdarza się, iż pojawia 
się dominująca moda, wkracza na arenę dziejów, ale 
wkrótce znika unicestwiona przez człowieka. Potem 
wracają resentymenty, refleksja, która czasami poja-
wia się nawet równolegle do jej likwidacji. Bywa, że 
wkrótce uznana zostaje za arcydzieło, zapamiętane 
przez historię niezwykle ważne zjawisko. Tak stało się 
z Maison du Peuple w Brukseli, największym dziełem 
Viktora Horty przekazanym do użytku 2 kwietnia 1899 
roku. Pomimo nieregularnego kształtu parceli znajdu-
jącej się przy okrągłym placu Vandervelde-Plein, archi-
tektowi udało się zbudować budynek bardzo funkcjo-
nalny. Znalazły się w nim pomieszczenia biurowe, ka-
wiarnie, sklepy, sale konferencyjne i sala balowa. Budy-
nek otrzymał elewacje głównie w kolorze malowanego 
na biało żelaza, którego do konstrukcji użyto ponad 
600 000 kg. Prace budowlane trwały przez osiemna-
ście miesięcy. W obiekcie powstało 8500 metrów kwa-
dratowych powierzchni użytkowej. Zaraz po ukończe-

niu, już w 1899 roku, został uznany za mistrzowskie 
dzieło i przykład nowoczesnej architektury, głównie 
ze względu na pionierskie wówczas połączenie szkła 
i stali. Budynek został zburzony w 1965 roku, mimo 
międzynarodowych protestów ponad 700 architektów, 
uczestników Międzynarodowego Kongresu Architek-
tów i Techników Zabytków, którzy obradowali w We-
necji w 1964 roku. Później jeszcze zamierzano zrekon-
struować rozebrany obiekt, ale rozebrane, ponumero-
wane elementy na dwadzieścia lat spoczęły w szopie 
w Teuven. W 1980 roku w mieście Jette na północny 
zachód od Brukseli postanowiono stworzyć Park Roi 
Baudouin, elementy Maison du Peuple przeniesiono, 
ale ich nie zabezpieczono. Wkrótce zabrakło fundu-
szy i projekt upadł. Metalowe arcydzieło Wictor Hor-
ty zardzewiało i w końcu część sprzedano na złom. 
W 1988 roku szczątki konstrukcji przekazano do Mu-
zeum Archeologii Przemysłowej do Gandawy, miasta 
gdzie urodził się Horta. W 1991 roku część elemen-
tów z kutego żelaza odrestaurowano i pokazano na 
wystawie technologii Flandrii. W 2000 roku w Antwer-
pii powstała kawiarnia Grand Café Horta, w któreji po-
zostałości po Maison du Peuple zdobią jedną ze sal 
Art Nouveau Room. 
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Plac Vandervelde-Plein, Bruksela, opr. M. J. Żychowska
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Obecnie na placu Vandervelde-Plein, w miejscu 
Maison du Peuple, od 1966 roku wznosi się Blaton 
Tower [1]. Ten sposób wymiany tkanki miejskiej, na-
wet na standardy Brukseli był bardzo radykalny. Mia-
sto stało się i tym słynne, że z historycznych kamie-
niczek zastawiano jedynie ścianę frontową, resztę 
wyburzano, z na wolnym miejscu wznoszono, tuż za 
ocalałą fasadą – wielki wieżowiec.

Modernistyczna materia pionierskich projektów 
takich jak plan Obus Le Corbusiera dla Algieru czy 
urbanistyczny, architektoniczny, socjologiczny eks-
peryment w Casablance podjęte na obszarze, gdzie 
nowoczesność zbiegała się jeszcze z żywym kolo-
nializmem, były z czasem postrzegane jako siedli-
ska społecznego zła i zużytych wartości. Ich sana-
cja, a w zasadzie usunięcie, to zrobienie z jednej 
strony wolnego miejsca dla innych inwestycji, a z dru-
giej stworzenie przestrzeni i znów złudnej nadziei, że 
architektura może uzdrowić stosunki międzyludzkie. 

Moderniści byli pełni dobrych intencji i deklaro-
wali rozwiązanie wszystkich nierozwiązywalnych pro-
blemów społecznych. Odrzucili historię i stare style, 
złe reżimy i królestwa, by całkowicie unicestwić prze-
szłość. Odbiorców frapował modernistyczny asce-
tyzm, który zbliżał do utopijnych fantazji na temat 
nowego lepszego świata. Ale iluzja zaczęła upadać. 
Z czasem modernizm stawał się zbiurokratyzowany, 
skomercjalizowany, architekci odrzucali ograniczenia 
formalne, użytkownicy zaś nie akceptowali narzuco-
nych im ram. Natomiast krytycy wytykali wady i błę-
dy. Doprowadziło to do wykonania kilku spektakular-
nych gestów, jak na przykład, do wysadzenia w po-
wietrze 15 lipca 1972 roku jedenastopiętrowego bloku 
w kompleksie Pruitt Igoe składającego się z 33 wie-
żowców z wielkiej płyty wzniesionego w Saint Louis 
przez japońskiego architekta Minoru Yamasaki. Ten 
moment jest do dzisiaj w podręcznikach uważny za 
symboliczny koniec modernizmu – moment pogrze-
bania idei „maszyny do mieszkania” Le Corbusiera. 

Minęły lata i znów powrócono do modernizmu. 
Ostatnie dekady ubiegłego wieku to czas rewizji ocen 
i percepcji tej architektury. Pojawiły się wtedy pierw-
sze udane dokonania w zakresie konserwacji nazywa-
nej modern conservation, a mianowicie w 1976 roku 
odnowiono gmachu Bauhausu w Dessau, a następ-
nie w latach osiemdziesiątych przedszkole Giusep-
pe Terragni’ego w Como oraz zachowano pozosta-
łości osiedla Weissenhof. 

Ale inny aspekt modernistycznego dziedzictwa to 
społeczne niepokoje. W wielkie nowoczesne osie-
dla pojawiły się na obrzeżach europejskich metro-
polii, takich jak Paryż czy Londyn. Taka architektura 
tworzona dla wielkiej rzeszy ludzi, zarówno w mia-
stach kolonii północnej Afryki, powstała także wraz 
z napływem emigrantów w Europie. W ten sposób 
kolonialna historia powróciła do metropolii, a euro-
pejska nowoczesność została naznaczona doświad-
czeniami ruchów niepodległościowych. I podobnie 
jak pierwsze rozruchy będące wyrazem społecz-
nej niechęci i antykolonialnych nastrojów zrodziły 
się w modernistycznych założeniach Casablanki, 
tak również rozpoczęły się we Francji w analogicz-
nych modernistycznych osiedlach mieszkaniowych. 
Takie gwałtowne protesty miały miejsce w 1998 roku 
w Toulouse w zespole La Mirail [2], a ostatnie w 2005 
roku w Paryżu. Obecnie zaś polem walki stały się 
miasta angielskie. 

Warto wspomnieć, iż czasami wykazywane są 
związki między kolonializmem, na przykład, francu-
skim w Afryce Północnej a architekturą modernistycz-
ną i planowaniem przestrzennym oraz społecznymi 
rozruchami, które ostatnio wydarzyły się w europej-
skich wielkich miastach. Niemniej jednak należy roz-
różnić demagogię, chuligaństwo i niezapamiętane do-
świadczenia szlachetnych skądinąd idei modernizmu.

Unicestwienie obiektu będące efektem wypad-
ków wojennych nabiera specyficznego znaczenia, bo 
nieodwracalne przeminięcie niekiedy jest negowane. 
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Do życia przywołuje się warszawską starówkę, posą-
gi Buddy z Bamian w środkowym Afganistanie. Za-
pamiętanie zjawiska nie wystarczają, a sentymen-
ty czasami dominują logikę, choć rola symbolu jest 
wielce znacząca.

Do 1940 roku Rotterdam był jednym z wielu wspa-
niałych holenderskich miast. Jego historia sięgała 
1283 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1299 roku. 
Od XVI wieku rozpoczęto rozbudowę portu. Najwięk-
szy rozkwit miasta nastąpił w wieku XVII i XVIII ze 
względu na rozwój handlu głównie z Francją i Anglią 
oraz przemysłu okrętowego i sukiennictwa. Od około 
1850, wraz z rozwojem żeglugi na Renie i przemy-
słu Zagłębia Ruhry, jak też znacznej rozbudowy 
i modernizacji portu, wzrosło światowe znaczenie 
Rotterdamu. W XX wieku nadal miasto rozbudo-
wywano i na dalekich peryferiach, powstało mode-
lowe modernistyczne osiedle robotnicze, Kiefhook 
Housing zaprojektowane przez J. J. P. Oud w 1925 
roku, wzniesione w latach 1928–1930. Było to pio-
nierskie rozwiązanie w zakresie funkcjonalnym i for-
malnym, należące do wczesnego modernizmu, które 
wkrótce stało się przykładem osiedla mieszkaniowego 
wzniesionego w kontekście miejskim jako kwartału 
zabudowań z domami wielorodzinnymi w układzie 
liniowym z centralnie położonymi usługami. W maju 
roku 1940, w czasie II wojny światowej, Rotterdam 

został zniszczony nalotem dywanowym Luftwaffe, 
by sprowokować dotąd neutralną Holandię do wzię-
cia udziału w wojnie. W centrum niegdyś starego 
miasta zachowały się pojedyncze zabytki, jak mię-
dzy innymi gotycki kościół św. Wawrzyńca z prze-
łomu XV/XVI wieku. Po wojnie odbudowany stał 
się symbolem historii miasta. Przystąpiono też do 
zabudowy centralnej części miasta. Brak kontek-
stu dawał pełną swobodę dla projektowania form 
architektonicznych. Analiza cech miasta była zby-
teczna. Architektów interesowała jedynie ich własna 
architektura i chęć zadziwienia nowością. Powstały 
dzieła w pełni nowoczesne spełniające oczekiwa-
nia społeczności, biznesu. Ich autorami byli Van den 
Broek & Bakema, którzy w latach 1951–1953 zapro-
jektowali centrum handlowe Shoping Centre de Lij-
baan. Rotterdam przyciąga międzynarodową spo-
łeczność, bo jest uważany za najnowocześniejszej 
miasto architektury. Kilka kilometrów kwadratowych 
w centrum miasta oferuje kompletny przegląd tego, 
co po 1940 roku zbudowano. Każdy architekt, któ-
remu tylko taka szanse była dana, pozostawiał tam 
swój znak, architekturę coraz to bardziej wymyślną, 
choć czasami tylko kiczowatą. Tak powstała nowa 
przestrzeń, pośród której jedynym zapamiętanym 
i odtworzonym zjawiskiem sentymentalizmu pozo-
staje kościół św. Wawrzyńca.

PRZYPISY

[1] Siedziba firmy budowlanej CIT Blaton.
[2] W wyniku konkursu zorganizowanego w 1961 roku, 
w dwa lata później doszło do realizacji mieszkaniowej jed-
nostki satelickiej La Mirail koło Toulouse. Autorami byli Can-
dilis-Josic-Woods. Przeznaczona była dla 100 000 miesz-

kańców. (http://www.hkw.de/en/ressourcen/archiv2008/wu-
este_der_moderne/_wueste_der_ modern /projekt-detail_wu-
este.php:), Artistic director: Marion von Osten, Curators: Tom 
Avermaete, Serhat Karakayali, Marion von Osten. Accom-
panying text of the whole project, s. 9.
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SAVED PHENOMENON

Architecture is passing because of the devalued aesthetic. Disappears, but the resentment appears and 
soon it is considered an extremely important phenomenon. Modernist housing projects for Algiers and Ca-
sablanca were a failed experiment. Poorly remembered experience, because the legacy of modernism can 
also be social unrest. The annihilation of an object due to the war takes on special significance, and there-
fore it is recovering because saved phenomenon are not enough.

Keywords: passing, architecture, meaning, history

The past of architecture is not always obvious 
because its history concerns various events, cir-
cumstances, inventions and fashions. Rejection and 
destruction assume diverse tinges, too.

The fleetingness of architecture is often caused 
by rejecting its estheticism. A dominating fashion 
appears, enters the stage of history but soon van-
ishes annihilated by man. Then resentments return, 
reflections sometimes come simultaneously with its 
liquidation. It may be soon acknowledged as a mas-
terpiece, a very important phenomenon remembered 
by history. Such was the case of Maison de Peuple 
in Brussels, Victor Horta’s greatest work opened 
on April 2, 1899. In spite of the irregular shape of 
the plot located at the round Vandervelde-Plein, the 
architect managed to implement a very functional 
building. It included offices, cafes, shops, conference 
rooms and a ballroom. Its facades were mainly of iron 
painted white (the construction soaked up more than 
600,000 kilograms of iron). Construction works took 
eighteen months. 8,500 square metres of usable area 
were created. Shortly after the implementation, in 
1899, it was acknowledged as a masterly work and an 
example of modern architecture, mostly on account of 

the then pioneering combination of glass and steel. 
The building was demolished in 1965 despite the 
international protests of more than seven hundred 
architects, participants in the International Congress 
of Architects and Technicians of Monuments held in 
Venice in 1964. Later, there were plans to reconstruct 
the pulled-down object but its dismantled, numbered 
elements laid in a shed in Teuven for twenty years. 
In 1980, they decided to create Park Roi Baudouin 
in the town of Jette situated northwest of Brussels. 
The elements of Maison de Peuple were transported 
but not protected. Soon, the funds ran out and the 
design failed. Victor Horta’s metal masterpiece rusted 
and eventually a part of it was scrapped. In 1988, the 
rudiments of the construction were bequeathed to the 
Museum of Industrial Engineering in Ghent – Horta’s 
hometown. In 1991, some elements of wrought iron 
were restored and shown at an exhibition of technol-
ogy in Flanders. In 2000, Grand Café Horta opened 
in Antwerp where the spared elements of Maison de 
Peuple grace one of the Art Nouveau Rooms.

The Blaton Tower [1] has been standing in place 
of Maison de Peuple in Vandervelde Square since 
1966. Such a manner of exchanging urban tissue, 
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even by Brussels standards, is very radical. The city 
is also famous for the fact that only the front walls 
of historical tenements were left, while the rest was 
demolished. A huge high-riser was erected in the free 
space right behind the spared façade.

Later on, the modernist matter of some pioneering 
designs, such as Le Corbusier’s plan of Obus for Alger 
or an urban, architectural and sociological experiment 
in Casablanca undertaken in an area where modernity 
concurred with colonialism, were perceived as the 
nests of social evil and exploited values. Cleansing 
or, in fact, removing them means yielding a place to 
other investments on one hand; on the other hand 
– creating a space and another fallacious hope that 
architecture can improve interpersonal relations.

Modernists were full of good intentions and de-
clared solving all the unsolvable social problems. 
They rejected history and old styles, oppressive re-
gimes and kingdoms in order to annihilate the past 
totally. Their recipients were intrigued by modernist 
asceticism which neared utopian fantasias of a brave 
new world. Unfortunately, the illusion began to fail. 
Modernism became more and more bureaucratized 
and commercialized, the architects rejected formal 
limitations, the users did not accept the imposed 
frames, whereas the critics pointed out faults and 
mistakes. It led to several spectacular gestures, for 
instance the blowup of an eleven-storey block of flats 
in the Pruitt Igoe complex, composed of thirty-three 
high-risers of large concrete slab, in Saint Louis de-
signed by the Japanese architect Minoru Yamasaki. 
This day – July 15, 1972 – is still described in text-
books as the symbolic end of modernism, the funeral 
of Le Corbusier’s idea of “the dwelling machine”.

After many years, modernism was revived. The 
last decades of the previous century brought along 
revised evaluation and perception of this architecture. 
The first successful actions of modern conservation 
could be seen: the Bauhaus edifice in Dessau (1976) 

and Giuseppe Terragni’s kindergarten in Como (the 
1980s) were renewed, whereas the rudiments of the 
Weissenhof estate were preserved.

Another aspect of the modernist heritage is social 
turmoil. Extensive modern housing estates sprang up 
on the outskirts of European metropolises, such as 
Paris or London. Such architecture, meant for a throng 
of residents, e.g. in North African colonies, was also 
imposed by the inflow of immigrants in Europe. In 
this way, colonial history returned to the metropo-
lises, while European modernity bore the stamp of 
the experiences of independence movements. In 
France, similarly to the first riots expressing social 
aversions and anticolonial moods which were born in 
the modernist layouts of Casablanca, they appeared 
in analogous modernist housing estates. Such violent 
protests took place in 1998 in the complex of La Mirail 
[2] in Toulouse and in Paris in 2005. Now English 
cities act as battlefields.

Let us mention that relationships between colonial-
ism (e.g. French colonies in North Africa), modernist 
architecture and spatial planning as well as the social 
riots which have happened in some big European cit-
ies recently are sometimes displayed. Nevertheless, 
we must distinguish between demagogy, hooliganism 
and the forgotten experiences of the noble ideas of 
modernism.

The annihilation of an object, being the effect of 
war vicissitudes, assumes a peculiar meaning be-
cause irreversible departure is sometimes negated. 
The Old Town in Warsaw or the statues of Buddha in 
Bamian in Central Afghanistan are being revitalized. 
The memory of a phenomenon is insufficient, whereas 
sentiments may dominate logic although the role of 
a symbol is significant.

Before 1940, Rotterdam had been one of nu-
merous grand Dutch cities. Its history began in the 
year 1283. In 1299, it received the municipal rights. 
The construction of the port commenced in the 
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16th century. The city flourished in the 17th and 18th 
centuries on account of trade, mainly with France 
and England, as well as shipbuilding and textile 
industry. From around 1850, with the development 
of navigation on the Rhine and industry in the Ruhr 
as well as the extension and modernization of 
the port, the worldwide significance of Rotterdam 
increased. In the 20th century, the city was still ex-
tended. In its remote peripheries, a model modernist 
workers’ estate Kiefhook Housing, designed J.J.P. 
Oud in 1925, was implemented in 1928–1930. It 
was a pioneering functional and formal solution in 
the spirit of early modernism which soon became 
an example of a housing estate built in the urban 
context as a quarter with multifamily houses in the 
linear layout with centrally located services. In May 
1940, during World War II, Rotterdam was destroyed 
by the Luftwaffe’s carpet bombing calculated to 
provoke neutral Holland to join battle. In the centre 
of the Old Town, single monuments, for instance 
St Lawrence’s Gothic Church from the turn of the 

15th century, were spared. Rebuilt after the war, it 
became a symbol of the history of this city. The 
development of its central part began. The lack of 
a context gave total freedom to design architectonic 
forms. An analysis of the features of the city was un-
needed. The architects were only interested in their 
own architecture and willingness to surprise people 
with novelty. Some fully modern works, satisfying 
the expectations of communities and business, 
were created. Their authors were Van der Broek & 
Bakema who designed Shopping Centre de Lijbaan 
in 1951–1953. Rotterdam attracts the international 
community because it is acknowledged as the city 
of the most modern architecture. Several square 
kilometres in the city centre offer a complete survey 
of what was built after the year 1940. Every architect 
who was given such a chance left his stamp – more 
and more sophisticated, sometimes kitschy archi-
tecture. A new space came into existence where St 
Lawrence’s Church remains the only remembered 
and reconstructed phenomenon of sentimentalism.

ENDNOTES

[1] The seat of the CIT Blaton building company.
[2] A competition was organized in 1961. Two years la-
ter, the satellite residential unit La Marail was implemen-
ted near Toulouse. Its authors were Candilis-Josic-Woods. 
It was meant for 100,000 people (http://www.hkw.de/

en/ressourcen/archiv2008/wueste_der_moderne/_wu-
este_der_modern /projekt-detail_wueste.php:), Artistic di-
rector: Marion von Osten. Curators: Tom Avermaete, Ser-
hat Karakayali, Marion von Osten. Accompanying text of 
the whole project, p. 9.
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