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ARCHITEKTURA – ZROZUMIAŁY KOMUNIKAT PRZESTRZENNY

archItecture – a clear spatIal message

Architektura jako zrozumiały przekaz przestrzenny jest wyrazem współczesnych potrzeb jej oddziaływania, 
a twórca posługując się „tekstem sporządzonym w języku czytelnym” jest przyjaźnie odczytywany. Pragma-
tyczne działanie autora polegające na budowaniu przychylności oraz akceptacji dla planowanej ingerencji 
twórczej podnoszącej jakość dziedzictwa otwiera drogę dla traktowania rozpoznanej przestrzeni jako tworzywa 
dla kreacji artystycznej posługującej się pretekstem, metaforą – tworzącej nowe treści przekazu.

Słowa kluczowe: architektura zrozumiały przekaz, kreacja twórcza, treści przekazu

Architecture as a clear spatial message is the expression of modern needs of its influence, and a creator 
using “the text formulated in a comprehensible language” is received amicably. The pragmatic action of the 
author – creating goodwill and the acceptance for the planned creative interference raising the quality of 
heritage – allows to treat the recognised space as the material for artistic creation which employs pretext, 
a metaphor that creates new message substance.
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Architektura i przestrzeń architektoniczna stają 
się dla mnie podstawowym narzędziem do analizy 
tożsamości człowieka współczesnego..., Rola archi-
tektury w kształtowaniu tego, co wspólnotowe jest 
nieporównywalnie większa. Stwierdzenie, że architek-
tura pozostaje tekstem sprawia, że jako taka ma ona 
zdolność komunikowania sensów wielu odbiorcom, 
jest rozumianym komunikatem

Jacek Gądecki [1]

Coraz częściej podejmowana jest we współcze-
snych publikacjach i pracach naukowych problematy-

ka potrzeby budowania świadomego, powszechnego 
odbioru architektury i jej roli w życiu społecznym 
oraz oddziaływania przestrzeni architektonicznej na 
egzystencję człowieka.

Z punktu widzenia socjologii oczekuje się od 
zawodu architekta, w jego postawie twórczej formu-
łowania „zrozumiałego komunikatu przestrzennego”. 
Te oczekiwania wywołane są używaniem przez ar-
chitektów różnorodnego instrumentarium przekazu 
twórczego przekształcanej przestrzeni.

Dla wynikającej z tej sytuacji konieczności okre-
ślania form przekazu przytoczę słowa Christiana 
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Norberga-Schulza; Czego zatem powinniśmy wy-
magać od przestrzeni architektonicznej, by człowiek 
mógł wciąż nazywać się istotą ludzką (...) Przede 
wszystkim musimy wymagać dającej się przedstawić 
struktury, oferującej bogate możliwości identyfikacji. 
W wieloznacznej, złożonej lecz zorganizowanej prze-
strzeni architektonicznej widzimy zatem alternatywę dla 
śmiertelnej idei mobilności i dezintegracji [2].

Czytelną zasadą stosowaną w miastach historycz-
nych jest określenie kontekstu oraz w wyniku przepro-
wadzonej analizy zebranego materiału badawczego 
i poszanowaniu „tożsamości miejsca”, twórca nowego 
dzieła wpisuje nową formę w obszar objęty ochroną, 
godząc „przeszłość – teraźniejszość i przyszłość” 
uzyskując przy tym akceptację odbiorcy.

Przykładem takiej postawy twórczej ostatniej 
dekady jest: 

a. Oddane w roku 2008 „Muzeum Akropolu 
w Atenach”, projekt arch. Bernarda Tschumiego. 
Zlokalizowany zaledwie trzysta metrów od wzgórza 
Akropolu na pozostałościach ruin historycznych 
Aten, nowoczesny budynek muzeum kompozycyj-
nie nawiązuje do proporcji Partenonu oraz rysunku 
zagospodarowania wzgórza. Obiekt nawiązuje dialog 
z najważniejszym dziełem sztuki architektury staro-
żytnej Grecji i jest „przestrzennym apelem” Greków 
o powrót wywiezionych w okresie okupacji tureckiej 
dzieł sztuki. Możliwy powrót – będzie przykładem 
intuicyjnego poszanowania tradycji i kontekstu miej-
sca przez architekta stosującego współczesne formy 
przekazu. 

b. Innym przykładem zrealizowanej współczesnej 
formy w historycznym centrum miasta jest Muzeum 
Ara Pacis w Rzymie, projekt arch. Richarda Meiera, 
oddane w roku 2006. Usytuowana w samym środku 
historycznego centrum miasta, przy Ponte Cavor, 
spokojna forma obiektu wzbudziła kontrowersje 
i z trudem była przyswajana przez konserwatywnych 
rzymian. Autor użył czytelnego współczesnego języka 

architektonicznego dla „ochronnego opakowania” 
zachowanego w oryginale Ołtarza Pokoju cesarza 
Augusta – dowodu poszanowania kultury starożytnych 
Rzymian, który jest potwierdzeniem trwania tożsamej 
kulturowo Europy. Bryła budynku wycisza strefę wej-
ściową od Placu Augusta izolując ją od ruchliwej arterii 
wzdłuż Tybru.

Przyjęta powyższa zasada wywołuje współcześnie 
dyskurs o sformułowanie koniecznych założeń dla 
określenia obszaru ingerencji architektury współcze-
snej w strefy ochrony dziedzictwa przeszłości. 

Architekt podejmuje często wyzwania projektowe 
w przestrzeni, w której po przeanalizowaniu zastanych 
warunków i dokonaniu ich oceny, poszukuje nowych 
określeń dla podejmowanej decyzji tworzenia „nowej 
tożsamości” poprzez kreację nowej formy, posługuje 
się dla zapisu idei tworzonego dzieła, metaforą – two-
rzy nowe treści przekazu. 

Dla takich postaw przytaczam przykłady:
a. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” 

w Krakowie autorstwa Arata Izosaki we współpracy 
z Krzysztofem Ingardenem i Jackiem Evy, zrealizowa-
ne w roku 1994 r. Centrum „Manggha” zlokalizowane 
w zakolu rzeki Wisły naprzeciwko Wzgórza Wawel-
skiego widoczne z tarasu wzgórza zostało skompono-
wane jako rysunek „fali wody płynącej” [3]. Jak pisał 
Izosaki: Kilka sfalowanych linii przepływającej obok 
rzeki utworzyło geometrię linii konstrukcji dachu.

b. Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 
Santiago Calatrava, oddany w roku 2003. Zapropono-
wana forma sali koncertowej symbolizuje „przekryty 
potężnym liściem południowym, namiot współcze-
snych nomadów nowych idei” kontrastujący z krajo-
brazem pokolonialnej, komercyjnej architektury Wysp 
Kanaryjskich. Sam twórca tak określił dzieło podczas 
uroczystości otwarcia : Jest to architektoniczna wersja 
rzeźby, w której można delektować się muzyką [4]. 

c. Gmach Narodowej Opery i Baletu w Oslo 
autorstwa Sn♦hetta Architecs oddany w roku 2007. 
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Od dnia otwarcia w roku 2008 ten największy obiekt 
kultury w Norwegii stał się nowym symbolem stolicy. 
Podczas otwarcia dziennikarz z „The Times” Richard 
Morrison pisze: Jestem oczarowany. Jest typowo 
norweska, olśniewająca z wielkim poczuciem humoru, 
a jednocześnie z zaskakującą, ukrytą głębią. Gmach 
nowej Opery w Oslo jest jak zadziwiająca marmuro-
wo-granitowa wizja, wynurzająca się z fiordu niczym 
gigantyczna kra lodowa [5].

Są sytuacje, że twórca podejmując decyzję o no-
wym przesłaniu poprzez wykreowanie nowej formy 
przekazu napotyka trudności dla dokonania ustaleń 
wynikających w zastanej przestrzeni sformułowanej 
przez D. Kozłowskiego jako „Przestrzeń bez właściwo-
ści” [6]. Architekt posługuje się wówczas pretekstem 
dla opisania tworzonej architektury, tworzy nowe treści 
przekazu

Takim przykładem jest „Droga do czterech bram” 
Wyższe Seminarium Zgromadzenia xx. Zmartwych-
wstańców – autorzy Dariusz Kozłowski, Maria Misią-
giewicz, Wacław Stefański, Marek Piotrowski, Marek 
Chmielak, Wiesław Grzechnik – projekt i realizacja 
grupy krakowskich architektów (1985–1993), która 

w tym dziele prezentuje eksperymentalny i wyrazisty 
język form. Dariusz Kozłowski tak opisuje tworzoną 
architekturę: Wciąż najbardziej pociągająca wydaje się 
sztuka, wieloznaczna, zawiła, wirtuozerska, sztuczna, 
wykwintna, ironiczna, ekstrawagancka, znacząca, 
nierealna, wymyślna, zadziwiająca, aluzyjna, a nade 
wszystko – wspaniale kłamliwa [7].

Można zatem postawić tezę, że w wyniku trakto-
wania przestrzeni jako tworzywa dla kreacji artystycz-
nych, będących świadomym aktem przekazu twórcy 
o kontynuacji, a także przekształcaniu zastanych 
układów – architektura staje się zrozumiałym przeka-
zem przestrzennym. Posłużę się zatem wypowiedzią 
Grażyny Schneider-Skalskiej: Są miejsca, które tworzą 
kontekst wymagający twórczej kontynuacji i takie, 
w których autor realizując całkowicie nową ideę, two-
rzy zaczątek nowej wartości i kontekst dla następców. 
Istotne jest, aby autor nowego dzieła poznał kontekst 
miejsca i oceniając go jako bezwartościowy, robił to 
świadomie. Żeby decyzje podejmowane były wynikiem 
wiedzy, talentu i wrażliwości, a nie braku wiedzy i aro-
gancji. Z całą pewnością można posłużyć się zasadą 
„primum non nocere” [8].
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obowiązującej zasady dobrej kontynuacji, którą u nas for-
mułował i postulował Juliusz Żórawski, kontynuacji tradycji 
dobrej roboty rzemieślniczej. Takie próby, osadzone w głęboko 
rozumianej tradycji miejsca, a nie tylko w znajdującym chwi-
lowe uznanie powielaniu motywów zewnętrznych, są jednak 
rzadkie – łatwiej udaje się grać na sentymentach.
[4] Agnoletto, M. Boccia, S. Cassara, A. Di Marco, G. Rosso, 
M. Tagliatori, Dzieła nowoczesnej architektury, Praca zbio-
rowa, KARMAR S.A., Warszawa 2007 s. 163. Calatrava jest 
niezwykłym twórcą pomników – łączy swe prace środowi-
skiem, przekształca obraz świata, w którym żyjemy, czyniąc 
go zarówno jego własnym jak i naszym własnym, tworząc 
przestrzenie nowej ery i symbole naszego społeczeństwa, 
P. Jodidio, Santiago Calatrava, Taschen GmbH, 2008 (wy-
danie w języku polskim), J. Wrana, Współczesna forma 
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–593, J. Wrana, Santiago Calatrava – rzeźbiarz w żelbecie, 
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właściwości, czyli „przestrzeń pusta”. Tam, gdzie natrafia na 
trudności ustalenia motywacji urbanistycznych rozpościera 
się przestrzeń pusta. Architektura lubi taką sytuację. Wynika 
z niej swoboda, dowolność, brak ograniczeń. Motywacje 
urbanistyczne bywają zastępowane pretekstami. Ongiś, by 
zbudować Wyższe Seminarium Zgromadzenia xx. Zmartwych-

wstańców w Krakowie w przestrzeni bez właściwości, zamie-
niono ją w przestrzeń mityczną posługując się pretekstem 
literackim zapisanym w idei Drogi Czterech Bram. (...) Tak 
rozumiany pretekst umożliwia przychylne zaakceptowanie 
nowych kształtów i ich przyjazny odbiór przez widza, twórcy 
dostarcza zabawy, i zapewnia spokój. W przestrzeni bez 
właściwości architektura potrzebuje – uzasadnienia, teorii, 
idei czy ideologii usprawiedliwiających poczynania twórcy 
we własnych oczach i w oczach publiczności.
[7] P. Trzeciak, Pochwala różnorodności, Architektura po 
roku 1960, [w:] Sztuka Świata, Arkady, Warszawa 1996,  
s. 325–326.
[8] G. Schneider-Skalska, Dzieło architektoniczne zawsze 
w kontekście, Czasopismo Techniczne PK, nr 15/2008  
s. 153–157, (Mówiąc o architekturze i używając słowa kon-
tekst myślimy zarówno o fizycznym sąsiedztwie tworzonej 
przez nas nowej „rzeczy”, jak też o tradycji miejsca, warto-
ściach kulturowych, zaszłościach historycznych. Wydaje się, 
że nie ma pytania czy kontekst powinien przestać wpływać 
na dzieła współczesnych architektów, tylko na jakim poziomie  
i w jakich warunkach powinien być czy jest uwzględniony).
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