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Przyglądając się architekturze w skali urbanistycznej, doświadczamy procesu jej ewolucji. W skali architek-
tonicznej żywot obiektów wydaje się zaś być skończony. Przemijanie architektury to jednak nie tylko proces 
ciągły, możemy dopatrzeć się w nim cykliczności. Światło i powietrze pomiędzy bryłami są tłem, dzięki któ-
rym architektura codziennie się odradza i umiera. Wspierając się na oświetleniu sztucznym, współcześnie 
architektura przestaje jednak biernie poddawać się cyklicznemu przemijaniu. Pokazuje swoje drugie oblicze.
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Architecture at the urban scale is in constant evolution. At the scale of architectural detail the objects ap-
pears to be finite. Transience of architecture is not only a continuous, regressive process, we can observe 
a cycle in it. The light and air between the solids are the background, through which architecture is reborn 
and ceases to exist every day. Sustained by artificial light, modern architecture, however, no longer passively 
submits to cyclical transience. It shows us its second face.
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Rozwój przestrzenny jest procesem zasadniczo 
progresywnym, postępującym wraz z upływem cza-
su, niezależnie od tego, czy znajduje się on z nim 
w relacji liniowej, skokowej czy falowej – w chrono-
logii czasowej stopień złożoności zagospodarowania 
terenu ulega wzrostowi. Począwszy od prostych ukła-
dów, rozwiniętych najczęściej na kanwie lokalnych 
uwarunkowań przyrodniczych, miasto zmienia się 
w złożoną materię urbanistyczną, której poszczegól-
ne elementy połączone są ze sobą rozrośniętą siecią  
powiązań oraz wartości materialnych oraz niematerial-

nych – historycznych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
społeczno-kulturowych, krajobrazowych, symbolicz-
nych, ekonomicznych oraz innych [1].

Patrząc na architekturę w skali urbanistycznej 
w naszej psychice, nie doświadczamy o tyle proce-
su jej przemijania, co raczej nieustającej ewolucji. 
Miasto rośnie, ulega nawarstwieniu, podlega prze-
kształceniom, poddając się zmiennym potrzebom 
jego mieszkańców, reagując na wahania jak żywy or-
ganizm [2]. W odniesieniu do średniej długości życia 
jego mieszkańców miasto jako układ było, jest i bę-
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dzie. Co więcej, różnorodność obiektów w nim nagro-
madzonych powoduje, iż miasto zdaje się być w tym 
samym czasie zanurzone w różnych etapach swojej 
własnej historii [3]. Także jego istnienie w przyszło-
ści, choć z góry nie przesądzone i nierozpoznane, 
wydaje się być oczywiste.

Czego innego doświadczamy, zmieniając per-
spektywę patrzenia. W skali architektonicznej ży-
wot obiektów, nieważne jak trwałych, wydaje się być 
skończony. W codziennej wędrówce przez miasto 
zauważamy różne etapy życia poszczególnych ele-
mentów struktury miejskiej. Obserwujemy narodzi-
ny budynków w trakcie trwającej ich budowy, prze-
żywamy ich lata nowości, świetności, w przypadku 
niektórych zauważamy proces zużywania się, wresz-
cie dostrzegamy starość tych budynków, których fi-
zjonomia odstaje od ustalonych standardów jakości, 
możemy także doświadczyć ich śmierci, nastającej 
z chwilą ustania ich użytkowania. W przeciwieństwie 
do przemijania ludzkiego obiekty architektury potra-
fimy także wskrzeszać – budynki obumarłe, niefunk-
cjonalne, czasami fizycznie całkowicie już nieobec-
ne, mogą zostać przywrócone do życia. Zdawałoby  
się, iż trwanie architektury we wszystkich jego aspek-
tach zależne jest całkowicie od człowieka, jego po-
trzeb i woli. Architektura w ogóle bez człowieka staje 
się bezwartościowa. Wszak nawet najlepsze dzieło 
architektoniczne pozbawione aktywności ludzi z nim 
związanych pozostaje bezcelowe.

Czy architektura przemija jednak tylko i wyłącznie 
wraz momentem zaprzestania w jej użytkowaniu lub 
w wyniku jej fizycznego unicestwienia?

Przemijanie architektury to nie tylko proces ciągły, 
dążący od chwili A, kiedy dzieło powstaje, do momen-
tu Z w chwili jego unicestwienia, a trwanie obiektów 
architektonicznych możemy rozpatrywać także jako 
proces niezależny od woli ludzkiej.

Za pomocą fizycznych barier w postaci dachu, 
ścian i podłogi w dziele architektonicznym zamknię-

te zostaje powietrze krążące w przestrzeni oraz świa-
tło do niej docierające. Warunki oświetlenia i powie-
trza je filtrującego są w dziele architektonicznym nie 
tyle czynnikami przez nie kształtowanymi, co współ-
tworzącymi architekturę, umożliwiającymi nam jej zro-
zumienie i objawiającymi nam jej wartość. Wydawa-
ło by się, że za pomocą architektury człowiek łapie 
w bryle efekty świetlne, które stają się ozdobnikami 
jego dzieła. Prawda jest jednak inna. To światło do-
cierające do bryły tchnie w nią życie. Jeżeli zostanie 
w odpowiedni sposób uchwycone przez człowieka, 
kształtuje ducha architektury. Frank Lloyd Wright po-
wiedział: istotą budynku nie są ściany, ale przestrzeń 
zawarta miedzy nimi [4]. Światło przyczynia się do na-
szego postrzegania świata. Tworzy widziane przez nas 
obiekty, jest naturalnym początkiem wszystkiej rzeczy.

Czynniki atmosferyczne – stopień zachmurzenia, 
wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, mgła – 
wszystkie związane z intensywnością docierającego 
do powierzchni ziemi poprzez powietrze światła, skła-
dają się na obraz tworzonych przez nas obiektów. Pod-
czas gdy bryły, będąc formami materialnymi, zdają  
się pozostawać relatywnie niezmienne, niematerialna  
fizjonomia ich widoku podlega ciągłym przekształ-
ceniom. Światło i powietrze pomiędzy bryłami – nie-
namacalne, a jednak tworzące przestrzeń – są tłem, 
dzięki którym architektura codziennie na nowo się 
odradza. Każdego dnia o wschodzie słońca obiekty 
rodzą się do życia, materializują w przestrzeni dzię-
ki wypełnieniu jej światłem, wraz z zachodem słoń-
ca zaś odpływają w niebyt ciemności. Brak światła 
nocą separuje elementy przestrzeni od siebie, jed-
nocześnie poprzez wypełnienie jej ciemnością two-
rząc przestrzenną ciągłość [5]. Codziennie o poranku 
architektura odradza się inna, nowa, choć pozornie 
taka sama. Jej widok w każdej minucie jest wyjątkowy.

Trudnością dla nas jest dostrzeżenie nieustan-
nej zmienności obrazu miasta i jego struktury w na-
tłoku wrażeń rozgrywających się w jego scenogra-
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fii. Materialność i wielość brył w mieście przytłacza 
nasza zmysły. Aby dostrzec, jak chwilowe refleksy 
światła zmieniają w każdym momencie dnia prze-
strzeń, najlepiej jest przysiąść i przyjrzeć się z uwa-
gą dowolnemu detalowi architektonicznemu, wzo-
rem Claude’a Moneta, malującego serię widoków 
Katedry w Rouen [3].

Zatem zmienność światła łączy się z upływającym 
czasem, tworząc pętlę, w której miasto i elementy je 
tworzące, jakich na co dzień doznajemy, bezustan-
nie zaczynają się i kończą. Tak jak człowiek dla pra-
widłowego funkcjonowania fizycznego i psychiczne-
go wymaga zmienności w postaci cyklu dnia i nocy, 
pory jasnej i ciemnej, tak i architektura tworzona przez 
niego i dla niego temu cyklowi się poddaje. Za dnia 
przestrzenie wewnątrz budynków, nawet te bardzo od 
siebie oddalone, zostają sprzężone miedzy sobą po-
przez aktywność ludzi w nich przebywających, nocą 
zaś, pośród ciemności, niewidzialne więzi je łączą-
ce między sobą zamierają, a budynki wewnątrz ule-
gają rozprężeniu.

Zależności architektury od uwarunkowań zmienno-
ści natężenia oświetlenia naturalnego zdecydowanie 
łatwiej odnaleźć w obiektach architektury klasycznej,  
bardziej od obiektów współczesnych zorientowa-
nej i zależnej od czynników naturalnych – krajobra-
zu i jego składowych. W Starożytnej Grecji świątynie 
niemal co do jednej orientowane były w taki sposób, 
aby ich wejścia lokalizować w kierunku wschodnim. 
Dzięki temu wykorzystywano wschodzące słońce 
do oświetlenia wnętrz i, co najważniejsze, stojących 
u wejść posągów, w ten sposób oddając cześć ro-
dzącemu się dniowi i wyznawanym bogom.

W obecnych czasach architektura jest często wy-
razem osiągnięć i zdobyczy cywilizacyjnych, stawia-
nym w opozycji i na przekór ograniczeniom czy też 
uwarunkowaniom naturalnym. Wynalezienie pod ko-

niec XIX wieku żarówki przez Thomasa Edisona stało 
się momentem przełomowym dla wyglądu krajobrazu 
miasta, wprowadzając do układu miejskiego jeszcze 
jedną zmienną go kształtującą – oświetlenie elektrycz-
ne [6]. Sztuczne światło od początku drugiej poło-
wy XX wieku nocami tworzy w miastach nowy krajo-
braz, którego próżno szukać w układach naturalnych 
[7]. To samo można by odnieść się do obecnie wy-
kształconej kultury iluminacji i oświetlenia obiektów 
architektonicznych. Wraz z nastaniem ery oświetlenia 
sztucznego cykliczna zmienność dzieła architektury 
zostaje dodatkowo przełamana podziałem na archi-
tekturę dnia i architekturę nocy. Budynki nocą przy-
oblekane zostają w nową skórę, ich elewacje ulega-
ją przekształceniom, nieraz całkowicie redefiniującym 
znaczenie i estetykę obiektu. Odbiór architektury i jej 
przemijania jeszcze bardziej się zaś rozmazuje.

Jak zatem zmienia się jej trwanie w ciągu dnia, 
przy zmiennych warunkach oświetleniowych? Współ-
czesna myśl architektoniczna zdaje się odbiegać od 
idei zmienności światła naturalnego jako substancji 
współtworzącej architekturę. Co więcej, coraz mniej 
uwagi zwraca się na fakt, że gra światła odbywa się 
nie tylko nocą, ale również za dnia. Coraz bardziej 
zaś wynika ona jedynie z wykorzystania zdobyczy 
techniki w tworzeniu architektury.

Wspierając się na oświetleniu sztucznym, współ-
cześnie architektura przestaje w bierny sposób pod-
dawać się cyklicznemu przemijaniu dobowemu. Tak 
jak w ujęciu urbanistycznym, uwidacznia się bardziej 
namacalnie jej zmienność, podczas gdy kwestia prze-
mijania zostaje zepchnięta w dalsze zakamarki pod-
świadomości obserwatora. Po trosze przez sztuczne  
oświetlenie, a po trosze dzięki niemu architektura zdo-
była drugie, nocne oblicze, niezależne od aktywności 
ludzi wewnątrz, a warunkowane raczej ich obecnością 
na zewnątrz obiektów. Podczas gdy za dnia zwraca-
my uwagę bardziej na doświetlenie wnętrz (światło  
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zamknięte wewnątrz budynków), nocą ważniejsze 
staje się oświetlenie samego opakowania – zewnętrz-
nych powłok (niezależnie od tego, czy do uzyskania 
efektu oświetlenia używać będziemy oświetlenia ze-
wnętrznego, czy też obiekty doświetlać będziemy od 
wewnątrz). Ograniczeniem staje się jedynie wyobraź-
nia ludzka, nie zaś uwarunkowania naturalne czy ba-
riery techniczne.

Dodatkowo należy stwierdzić, że obraz nocny 
większości obiektów nie pokrywa się z jego wido-
kiem dziennym, co z jednej strony może wydawać 
się atrakcyjne, z drugiej jednak stanowi zagrożenie 
w percepcji tworzonej przez nie przestrzeni. Tak two-
rzone dzieło architektury zdaje się składać z dwóch 
żywotów – pierwszego, kreowanego za pomocą prze-
strzeni jasnej, oświetlonej światłem naturalnym, oraz 
drugiego, powstającego w efekcie rozwiązań oświe-
tlenia sztucznego. O ile ta pierwsza „twarz” architek-
tury, pomimo że zmienna, pozostanie dla nas zawsze 

oczywista i relatywnie spójna, o tyle druga podlega 
w całości woli i umiejętnościom ludzkim.

Kiedy światło naturalne zanika, proces przemija-
nia widoku dziennego może zostać zatrzymany. Sta-
nie się tak, jeżeli w doświetleniu sztucznym dążyć bę-
dziemy do jak najwierniejszego odwzorowania wy-
glądu dziennego obiektu. Z drugiej strony możemy 
spowodować najsilniejszą separację widoku dzienne-
go od nocnego obiektu – zdaje się to być uzasad-
nione zwłaszcza w przypadkach, gdy jego dzienna 
funkcja zamiera lub ulega diametralnej zmianie nocą. 
Za pomocą sztucznego oświetlenia możemy dowol-
nie kształtować nocną przestrzeń – odcinać czy też 
separować pewne widoki, zamykać przestrzeń świa-
tłem, formować wnętrza obecne tylko nocą, zmie-
niać kolorystykę, fakturę, kształt brył. W takim ujęciu 
oświetlenie nie tylko udostępnia, ale przede wszyst-
kim kreuje przestrzeń.
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