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O PRZYSZŁOŚCI WCZORAJSZEJ ARCHITEKTURY

about the future of yesterday archItecture

Czas kształtuje osądy o przeszłości. Przyszłość ocenia teraźniejszość. Dziś ocenia wczoraj. Architektura 
podlega tym prawidłom. Dziś świat teorii architektury winien zmierzyć się z architekturą dnia wczorajszego 
– architekturą PRL.
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The time is shaping judgements for pasts. The future is judging the present time. Today is judging yesterday. 
Architecture is a subject to these rules. Today world of the theory of architecture should stand up to the 
architecture of the yesterday – architecture of the PRL.
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Architektura istnieje w świecie rzeczywistym – sta-
nowi zbiór rzeczy zbudowanych, fizycznych obiektów 
pozostających ze sobą w relacjach przestrzennych, 
zbiór rzeczy kształtujących nasze otoczenie. Ale 
architektura to również świat wiedzy o architekturze – 
świat pojęć i wartości zamknięty w obszarze jej teorii. 
Oba te światy są wzajemnie zależne, a jednocześnie 
mogą istnieć rozłącznie. Zachodzące pomiędzy nimi 
relacje kreuje czas. Pomostem pomiędzy nimi stają 
się nośniki przekazu informacji. Dziś, w tej dziedzinie, 
książki coraz częściej wypierane zostają przez nośniki 
cyfrowe, a stwierdzenie o nieistnieniu rzeczy, których 
nie ma w Internecie z banalnego staje się mentalną 
rzeczywistością.

Świat architektury dawnej to w zdecydowanej 
mierze obszar dzieł sztuki, ponadto budowli po-
wszechnie znanych i rozpoznawalnych. Wśród nich 
odnajdujemy obiekty: 

o ugruntowanej renomie – katedry i świątynie, zam- –
ki i pałace, kamienice i domy, ogrody i miasta,
kontrowersyjne – ocierające się o granice prze- –
sadnego kiczu,
nieistniejące – zniszczone w wyniku działań czło- –
wieka lub sił natury,
nigdy nie powstałe – pozostające w sferze rozwa- –
żań teoretycznych,
Ich zbiór zdaje się być zdefiniowany, a upływający 

czas dołącza do nich dokonania kolejnych pokoleń. 
Wiedza o architekturze dawnej zdaje się być powszech-
na i ogólnie dostępna. Przyczynia się do tego wielość 
publikacji nawarstwiona w czasie oraz aplikowanie jej 
przez współczesne (elektroniczne) nośniki informacji. 
Renomowane dzieła stają się miejscem pielgrzymowa-
nia turystów i znawców architektury, są dokumentowane 
i uwieczniane na fotografiach. Stanowią podstawę 
badań naukowych i edukacji artystycznej.
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Świat przyszłej architektury pozostaje w strefie 
wirtualnej. Dzięki niej dokładnie wiemy jak przyszłe 
realizacje będą wyglądać. Współczesna technika 
pozwala nam na ich oglądanie z zewnątrz, ale rów-
nież wejście do wnętrz. Wiedza o nowym projekcie 
rozpowszechniana bywa w tempie nie znanym 
w przeszłości, towarzyszy jej, wręcz nieograniczona, 
publiczna możliwość komentowania i recenzowania 
potencjalnego dzieła. W stopniu większym niż kie-
dykolwiek w przeszłości osąd o obiekcie staje się 
jednym z podstawowych czynników wpływających 
na jego akceptację lub odrzucenie. Powszechność 
publikowanych osądów uniemożliwia jednak ich jed-
noznaczne uznanie. Ostateczna ocena wymaga bo-
wiem znajomości szerokiego kontekstu kulturowego, 
który to warunkowany jest odpowiednim dystansem 
czasowym oraz profesjonalnym przygotowaniem 
osoby oceniającej.

Światy przeszły i przyszły są znane. Zarówno 
tradycyjne, jak i współczesne nośniki informacji prze-
kazują i popularyzują je. 

Architektura dnia dzisiejszego stanowi naturalną, 
przynależną człowiekowi, afirmację własnej rzeczy- 
wistości. Uznanie stylistycznych, technicznych i tech-
nologicznych realiów dnia dzisiejszego. To naturalna 
ucieczka od przeszłości. Poszukiwanie nowych 
wzorców i punktów odniesienia. Kryterium wartości 
architektury dnia dzisiejszego stanowi aktualność 
– chwilowa moda! Owe krótkie dziś to zawieszenie 
pomiędzy wyidealizowaną przyszłością, a być może 
jedynie naszym jej wyobrażeniem a odległą przeszło-
ścią, a raczej jej ugruntowaną renomą.

Architektura staje bowiem wobec dylematu pę-
dzącej machiny czasu oraz zmieniających się uwa-
runkowań estetycznych. Jej ocena bywa niezwykle 
krytyczna w zestawieniu z nową nowością, w świetle 
której atrakcyjność poprzedniej gaśnie. Architektura 
dnia wczorajszego nie jest atrakcyjna medialnie, nie 
stanowi również obszaru współczesnych sentymen-

tów. W jej ocenie istotny bywa czynnik ludzki oraz 
uwarunkowania zewnętrzne wywodzące z obszarów 
poza merytorycznych. Architektura wczoraj jest za 
młoda, by być uznaną za renomowaną i przejść do 
annałów historii, a nazbyt przebrzmiała, by pozosta-
wać w kręgu powszechnych zainteresowań. Jej status 
uległ chwilowemu zawieszeniu. Jej los rozstrzygnie 
przyszłość, która zaczyna się dziś. Dziś należy więc 
podjąć stosowne decyzje o formie i zakresie ochrony 
konkretnych obiektów.

Omawiane wczoraj w historii polskiej architektury 
to czas przypadający na lata PRL-u – ponad cztery 
dekady dokonań twórczych, które do dnia dzisiej-
szego nie doczekały się stosownych publikacji, ocen 
i ochrony. Liczba publikacji książkowych prezentują-
cych artystyczne dokonania tego okresu jest niepro-
porcjonalnie mała w odniesieniu do ilości i jakości 
realizacji, zaś publikacje elektroniczne, w większości 
przypadków, traktują tę tematykę jako ciekawostkę 
kulturową lub zagadnienie natury sentymentalnej 
odnoszące się do czasu wspomnień. Powodują to 
uwarunkowania poza architektoniczne charakteryzu-
jące rynek wydawniczy publikacji architektonicznych 
tamtego okresu oraz czas rozwoju mediów cyfrowych. 
Splot uwarunkowań politycznych, gospodarczych 
i kulturowych zepchnął, w dzisiejszych ocenach, 
realizacje tego okresu na margines architektury. 
Wielokrotnie PRL-owski dorobek uznawany jest za 
niechcianą, często wstydliwą spuściznę, co skutkuje 
przyzwoleniem na niszczenie, przebudowy lub wy-
burzanie obiektów. Nie bez znaczenia jest tu ich zły 
stan techniczny spowodowany wieloletnim brakiem 
remontów a częstokroć prymitywnymi technologia-
mi wzniesienia. Świadomość takiego stanu rzeczy 
powoduje podejmowanie przez grona profesjona-
listów prób nagłośnienia problemu. Ich celem jest 
zachowanie świadectwa czasu – dziedzictwa naszej 
przeszłości. Dziedzictwa, które na obszarze wielu 
współczesnych miast stanowi zdecydowaną domi-
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nantę kubaturową. Dziedzictwa, które wymaga trudnej 
weryfikacji jakościowej.

Dziś architektoniczny dorobek PRL-u podzielić 
można na obiekty uznane za zabytki, dobra kultury 
współczesnej i pozostałe pozostawione niejako wła-
snemu losowi.

zabytki – zdefiniowane jako nieruchomość, ich  –
części lub zespoły, które są dziełem człowieka 
i stanowią świadectwo minionej epoki, a których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze 
względu na swoją wartość artystyczną, naukową 
lub historyczną, obiekty te wpisano do rejestru 
zabytków, na mocy Ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami – podlegają one stosownej 
ochronie prawnej. Doświadczenie wskazuje jednak 
na niezwykle długotrwałe procedury dokonania 
stosownych wpisów oraz kłopoty z określeniem 
konkretnych obszarów podlegających ochronie 
(np. detal, kolorystyka, itp…). Ponadto każda z de-
cyzji o objęciu budynku ochroną prawną budzi kon-
trowersje a wręcz sprzeciw, podnoszone głównie 
przez środowiska poza architektoniczne. Wynika 
to z cezury czasowej, która obecnie powoduje 
wpisywanie do rejestru zabytków obiekty powstałe 
w latach 40. i 50. Stąd ich znikoma ilość.
dobra kultury współczesnej – zdefiniowane jako  –
warte zachowania obiekty i przestrzenie architek-
toniczne stanowiące dorobek naszych czasów, 
którymi mogą się stać pomniki, miejsca pamięci, 
budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, 
założenia urbanistyczne i krajobrazowe, na mocy 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 2003 roku. Działanie ustawy w wielu 
polskich miastach zaowocowało dyskusjami pro-
wadzonymi w środowiskach skupionych wokół 
SARP-u. W kilku – profesjonalnymi publikacjami. 
Niestety doświadczenia wskazują również na dłu-
gotrwałe procedury ustalenia list obiektów uzna-
nych za dobra kultury współczesnej, brak spójnych 

kryteriów ich wyboru, wielokrotnie brak kompetencji 
osób dokonujących weryfikacji obiektów, a po-
nadto skomplikowane i długotrwałe procedury 
wprowadzenia ich do stosownych dokumentów 
planistycznych czynią z tej formy ochrony działania 
mało skuteczne. 
pozostałe obiekty – nie podlegające ochronie  –
stanowią najbardziej liczną i zróżnicowaną grupę, 
do której przynależą zarówno architektoniczne 
dzieła jak i budowlana powszechność. Obok siebie 
sąsiadują tu świątynie, wielkie obiekty sportowe 
i przemysłowe oraz blokowiska.
Architektura PRL-u zdaje się być „modna” – „królu-

je” na wielu forach internetowych – zwłaszcza takich, 
na których każdy jest w stanie zamieścić swój osąd. 
Stają się one miejscem publicznej debaty, w którym 
głos profesjonalisty sąsiaduje i jest prezentowany na 
równych prawach z głosem laika całkowicie nieprzygo-
towanego do odbioru sztuki. Ta zaś jak powszechnie 
wiadomo nie podlega prawom demokracji i głosowa-
nia. Piękne nie jest to, co większość za takie uznaje, 
lecz to co wskaże uprawniony do tego profesjonalista 
– taka jest jego powinność wobec społeczeństwa. 
Niestety w wirtualnym świecie prawa te ulegają prze-
wartościowaniu. Mechanizm ten sprzyja zwłaszcza 
negacji konkretnych obiektów – zwłaszcza tych zloka-
lizowanych w cennych inwestycyjnie miejscach.

Stan taki nie sprzyja szerzeniu rzetelnej wiedzy 
o architekturze PRL-u, nie gwarantuje odpowiedniej 
oceny i ochrony, a tym samym zachowania dla ko-
lejnych pokoleń cennych realizacji tego okresu, które 
w walce z potężną siłą kapitału i wolnego rynku ulegają 
zniszczeniu. Sytuacja ta jest o tyleż skomplikowana, 
iż PRL-owskie realizacje niszczą kolejne pokolenia 
architektów, wypierających, uzupełniających i do-
pełniających najnowszymi realizacjami dziedzictwo 
przeszłości. Stan ten spowodowany jest ich naturalną 
chęcią zaistnienia przy braku wiedzy odnośnie do 
wartościowania substancji zastałej. Braku znajomości 
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kontekstu ich powstania i związku z tendencjami sztuki 
europejskiej i światowej tego okresu. Giną więc całe 
obiekty (niekiedy wkomponowywane w nowe struktu-
ry), detale architektoniczne (deformowane elementami 
termomodernizacji), świadomie projektowane widoki, 
osie i panoramy. Giną przestrzenie wolne, w katego-
riach wolnorynkowych – bezużyteczne, dopełniające 
i współgrające z PRL-owską architekturą.

Rozstrzygnięcia istniejącego stanu należy poszu-
kiwać w radach S. Giediona nawołującego do oceny 
architektury przez pryzmat jej kontekstu czasowego. 
Wyłącznie popularyzacja wiedzy o czasie i uwarun-
kowaniach powstania konkretnych obiektów może 
przyczynić się do ich rozumienia i docenienia a w re-
zultacie zachowania. Zachowania ducha czasu okresu 
ich kreacji. Ducha, który powinien nieść przesłanie idei 
nie zaś powielanie przeszłości. Dziś wiedza ta zdaje 
się pozostawać poza współczesnymi publikacjami 
książkowymi i elektronicznymi. Obszar oczywisty 
w ocenie starszego pokolenia architektów (żyjących 
i tworzących w omawianym okresie), w grupie młod-
szych pozostaje niemalże całkowicie nierozpoznany 

co wynika z „wymknięcia się” tej, niewątpliwie trudnej, 
problematyki z procesu edukacyjnego. Ten stan nało-
żony na brak publikacji (wzorców oraz ich kontekstu) 
wielokrotnie skutkuje niezrozumieniem podstawowych 
zasad kreacji i wytycznych formalnych remontowanych 
i przebudowywanych budynków. Architektura PRL-u, 
niosąca niezwykłe zróżnicowanie stylistyczne i jako-
ściowe, wielokrotnie traktowana bywa jako monolit 
– zły, gdyż obciążony uwarunkowaniami politycznymi 
i fatalną jakością wykonawczą, zły ponieważ nieroz-
poznany i niepopularny. 

Dziś świat teorii architektury winien utrwalić w histo-
rii architekturę dnia wczorajszego – architekturę PRL. 
Znaleźć dla niej stosowne miejsce w świecie rzeczy-
wistym i w świecie wiedzy o architekturze. W obszarze 
materialnym – zachowując czytelność idei twórczej 
kreacji. W obszarze wiedzy – dokumentując, warto-
ściując i rozpowszechniając realizacje tamtego czasu 
w kontekście ducha i uwarunkowań epoki. Szczególne 
miejsce zająć tu powinna wiedza o ideach i poglądach 
epoki, o drodze od myśli, inspiracji, pomysłu do dzi-
siejszej oceny architektonicznego dzieła.
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