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NAUKA SCIENCE

Praca dopuszczona do druku po recenzjach Article accepted for publishing after reviews

…wszystko co wyobrażalne może się przyśnić, ale nawet
najbardziej zaskakujący sen jest rebusem, który kryje w sobie
pragnienie lub jego odwrotną stronę – lęk…1

W centrach miast historycznych coraz częściej spo-
tykamy nowe formy architektoniczne uzupełniające lub
lokowane tuż obok tkanki zabytkowej. Owa odwaga i nie-
jako demonstracja współczesności jeszcze wyraźniej eks-
ponuje zabytkowy kontekst. Obiekty, które posiadają
wartości historyczne lub ich fragmenty reprezentują
emocje zapamiętane i zakodowane przez mieszkańców,
kojarzą się z tradycją miejsca, miasta, społeczności.
W każdym jednostkowym wypadku winno to być roz-
wiązanie „wysokiej próby”, po przeprowadzeniu wnikli-
wej analizy możliwości doboru nowych współczesnych
form, które będą sąsiadować z zabytkową substancją.
Nieograniczone niemal możliwości współczesnej tech-
niki, oferującej nowe wyrafinowane rozwiązania kon-
strukcyjno-materiałowe, albo wręcz przeciwnie – sięga-
jące do tradycyjnych sprawdzonych sposobów budowa-
nia i produkowanych od lat materiałów, pozwalają na kre-
ację kształtów zgodnych z wymaganiami najnowszej es-
tetyki. Stale trwające w środowiskach profesjonalnych
dyskusje nie potrafią przedstawić gotowych recept. Nie
zawsze możliwym jest określenie granic współczesnych
interwencji. Dla samych architektów, tych najznakomit-
szych, działania w środowiskach historycznych są szcze-
gólnie ekscytujące, bowiem wymagają większego wysił-
ku intelektualnego i specyficznej kreatywności2.

Niekiedy nowa forma zrealizowana w historycznym
kontekście zaskakuje lub nawet szokuje. Mieszkańcy
muszą się z nią oswoić. Nowe kształty nie zawsze będą
zaakceptowane. Awangarda w architekturze, podobnie
jak w sztuce, zobowiązana jest do stałych przemian, bo-
wiem kiedy zostaje uznana, traci swoją rolę przywódczą,
wskazującą nowe, nieodkryte jeszcze światy. Im bardziej

…one can dream about all that is imaginable, but even the
most surprising dream is a riddle, which conceals desire or its
reverse side – fear…1

In the centres of historic cities we more and more
frequently encounter new architectonic forms, either
supplementing or located in close proximity to the his-
toric tissue. That courage and specific demonstration of
modernity still more clearly highlights the historic con-
text. Objects which are of some historic value, or their
fragments represent emotions remembered by and en-
coded in the inhabitants, are associated with the tradi-
tion of the place, city or community. In each individual
case it should be a solution “of a high order”, after con-
ducting a thorough analysis of possibilities concerning
the selection of new contemporary forms which will
neighbor the historic substance. Almost unlimited pos-
sibilities of modern technology offering new sophisti-
cated construction – material solutions or, on the con-
trary, reaching for traditional already tested methods of
building and materials which have been produced for
years, allow for creating shapes in keeping with the re-
quirements of the latest aesthetics. Continuous discus-
sions within professional circles have not yielded any
ready-made recipes. It is not always possible to define
the limits of modern intervention. For architects them-
selves, especially the prominent ones, working in histor-
ic environment is particularly exciting as it requires great-
er intellectual effort and specific creativity2.

Sometimes a new form realised in a historic context
can surprise or even shock and residents have to get ac-
customed to it. New shapes will not always be accepted.
Avant-garde in architecture, like in art, is obliged to trans-
form continuously, because once it has been recognised
it loses its leading role pointing out new, yet undiscov-
ered worlds. The more reviled and slandered it is, the more
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lżona i opluwana, tym pewniejsza jest awangarda swej spra-
wy…3. W ostatnich latach, także w Polsce, a przede
wszystkich w zamożnych krajach Europy Zachodniej
obserwujemy wzmożony wzrost nowych placówek
o funkcji kulturalnej. Są to sale koncertowe, galerie sztuki,
a głównie obiekty muzealne, które obok programu wy-
stawienniczego pełnią rolę szeroko pojętej edukacji in-
telektualnej dla lokalnych społeczności. Powstają nowe
budowle, a także wielokrotnie do takich funkcji adapto-
wane bywają przestrzenie historyczne, obiekty zabytko-
we, poprzemysłowe lub choćby zlokalizowane w stre-
fach centralnych miast4. Peter Buchanan twierdzi, iż po
epoce miasta przemysłowego, pierwszej epoce poprze-
mysłowej i kolejnej epoce informatycznej nadeszła „epo-
ka konceptualna”5. Europejczycy, obciążeni tradycją i hi-
storią chętnie oczekują owych nowych instytucji lokali-
zowanych w miejscach obciążonych bagażem przeszło-
ści, symboli, będących świadkami zdarzeń, które prze-
minęły. Wtedy nastroje i emocje są głębsze i łatwiej
akceptowalne. Popatrzmy jak rozwiązują to mistrzowie.

Architektura muzeum „Kolumba” w Kolonii zaska-
kuje odwagą zestawienia materii nowej struktury z frag-
mentami ruin średniowiecznego kościoła zniszczonego
podczas II wojny światowej. Nowa bryła jest duża, trzy-
kondygnacyjna, geometryczna, zatrzaśnięta w ciężkich
prostopadłościanach o niejednakowej wysokości. Linie
proste, równoległość, prostopadłość i zgodność figur
zdają się być naczelną zasadą budowania nowej struktu-
ry. Odczytywanie architektury nie jest prostym proce-
sem odszyfrowywania i interpretacji znaczeń. Aby zro-
zumieć koncepcję projektanta, szwajcarskiego architek-
ta Petera Zumthora6, musimy sięgnąć do tradycji miej-
sca. Kolonia została założona przez Rzymian jako nad-
graniczna osada Colonia Klaudia Ara Agrippinensium
i wkrótce przekształciła się w stolicę Dolnej Germanii7.
W średniowieczu miasto stało się największym na tere-
nie Niemiec, gdzie wiernym służyło 150 miejsc kultu,
z których do dzisiaj przetrwało kilkanaście, stanowiąc
najwspanialszy kompleks architektury romańskiej
w Niemczech. W centrum miasta, w jednym z najpięk-
niejszych kwartałów, w miejscu obecnego muzeum stał
późnogotycki kościół św. Kolumby. Parafia św. Kolumby
w średniowiecznej Kolonii była największą i najbardziej
znaczącą. Historia w miejscu obecnego muzeum pozo-
stawiła fragmenty rzymskiej willi z przełomu II/III
w. n.e., przy której w VII w. dodano absydę i wtedy praw-
dopodobnie rozpoczął się kult św. Kolumby8. Z kościoła
jednonawowego w IX w., po wielokrotnych rozbudo-
wach w XI i XIII w., powstał pięcionawowy kościół na
przełomie XV i XVI w. Rzymskie, karolińskie, romań-
skie i gotyckie świątynie powstawały kolejno jedna nad
drugą od niemal dwóch tysiącleci, co wykazały badania
archeologiczne, prowadzone w tym miejscu od 1973
roku9. Spacerując po przerzuconym nad owymi wyko-
paliskami archeologicznymi zygzakowatym drewnianym
pomoście możemy dzisiaj oglądać nawarstwiające się
odkryte fragmenty następujących po sobie przez setki lat
budowli. W czasie drugiej wojny światowej, w 1942 roku
centrum Kolonii zniszczyły brytyjskie naloty dywano-
we, pozostała tylko katedra. Zniszczeniu uległ także go-
tycki kościół św. Kolumby. Przez wiele lat pozostawiono
ruinę, prowizorycznie tylko ją zabezpieczając. Przetrwały

certain is avant-garde of its cause…3. In recent years, we can
observe increased proliferation of new cultural institu-
tions primarily in the affluent countries of Western Eu-
rope, but also in Poland. They are concert halls, art gal-
leries, but mainly museums which, besides their exhibi-
tion program, fulfil the function of widely understood
intellectual education for local communities. Not only
new buildings are being erected, but also historic spaces,
historic or post-industrial objects as well as those locat-
ed in city central zones4 have been repeatedly adapted to
serve such functions. Peter Buchanan claims, that after
the epoch of industrial towns, the first post-industrial
epoch and the next computer science epoch there has
come the “conceptual epoch”5. Europeans, burdened
with their tradition and history, look forward to those new
institutions located in places burdened with the past and
symbols, and which bore witness to bygone events. Then
moods and emotions are more profound and easier to ac-
cept. Let us see how the masters resolve the issue.

Architecture of Columba Museum in Köln surprises
by the courageous juxtaposition of the matter of the new
structure with fragments of ruins of the medieval church
destroyed during World War II. The new building is large
three-storied, geometric, enclosed within heavy cuboids
of varying height. Straight lines, parallelism, perpendic-
ularity and conformity of figures seem to have been the
main principles in building the new structure. Reading
architecture is not a simple process of decoding and in-
terpreting meanings. In order to understand the concept
of its designer, the Swiss architect Peter Zumthor6, we
have to reach to the tradition of the place. Köln was
founded by the Romans as a borderland settlement Co-
lonia Claudia Ara Agrippinensium and soon transformed
into the capital of Lower Germania7. In the medieval
period, the town was the largest in Germany, where the
faithful could choose from 150 places of cult of which
several have been preserved until today, thus constitut-
ing the most magnificent Romanesque architecture com-
plex in Germany. In the city centre, in one of the most
beautiful quarters, on the site of the present-day muse-
um there used to stand a late-Gothic church of St. Co-
lumba. In medieval Köln the parish of St. Columba was
the largest and the most significant. On the site of the
present-day museum history left fragments of a Roman
villa from the turn of the 2nd and 3rd century A.D., to
which an apse was added in the 7th century, and it was
then that the cult of St. Columba must have began8. The
one-nave church from the 9th century, after numerous
extensions in the 11th and 13th centuries, transformed into
a five-nave church at the turn of the 15th and 16th centu-
ry. Roman, Carolingian, Romanesque and Gothic tem-
ples were built one over another for almost two millen-
nia, which was confirmed by archeological research con-
ducted on the site since 1973.9 Strolling along a zigzag
wooden catwalk spanning those archeological excava-
tions, we can observe today accumulated uncovered frag-
ments of the buildings which superseded one another in
the course of centuries. During World War II, in 1942,
the centre of Köln was destroyed by British carpet-bomb-
ing so that only the cathedral was left. The Gothic church
of St. Columba was also destroyed. For many years it lay
in ruin which was only provisionally secured. Fragments
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Ryc. 3. Elewacja południowa muzeum z zachowanymi szczątkami ruin
gotyckiego kościoła
Fig. 3. South elevation of the museum with the preserved fragments
of the Gothic church ruins

Ryc. 4. Pozostawiony fragment gotyckiej ściany zakrystii od strony
południowo−wschodniej
Fig. 4. The preserved fragment of the Gothic sacristy wall on the south−
−east side

Ryc. 2. Detale okien w ruinie gotyckiego kościoła na styku z nową
bryłą muzeum
Fig. 2. Details of windows in the ruin of the Gothic church at the junc−
tion with the new museum building

C
Ryc. 5. Wejście główne do muzeum w ele−
wacji zachodniej
Fig. 5. Main entrance to the museum in the
west elevation

V
Ryc. 6. Dwukondygnacyjna ekspozycja wy−
kopalisk archeologicznych w obrębie murów
późnogotyckiego kościoła św. Kolumby
Fig. 6. Two−storey exhibition of the archaeo−
logical excavations within the walls of the
late−Gothic church of St. Columba

Ryc. 1. Muzeum „Kolumba” w Kolonii – widok od południowego zachodu
Fig. 1. Columba Museum in Köln – view from the south−west
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Ryc. 7. Pomost dla odwiedzających muzeum, biegnący nad wykopa−
liskami archeologicznymi
Fig. 7. Catwalk for museum visitors, running over archaeological ex−
cavations

Ryc. 8. Zachowany fragment ściany wewnętrznej z gotyckiego kościoła
św. Kolumby
Fig. 8. Preserved fragment of the inside wall from the Gothic church of
St. Columba

Ryc. 9. Wnętrze biblioteki na trzeciej kondygnacji muzeum
Fig. 9. Interior of the library on the third storey of the museum

Ryc. 10. „Posiłek z głowy św. Jana Chrzciciela” – ekspozycja w wieży
wschodniej na trzeciej kondygnacji
Fig. 10. “Meal from the head of St. John the Baptist” – exhibition in the
east tower on the third floor
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fragmenty ścian zewnętrznych, resztki kolumn i funda-
menty gotyckiego kościoła. Pod jedną z kolumn znale-
ziono po bombardowaniu ocalałą późnogotycką figurę
Matki Boskiej z dzieciątkiem, którą nazwano „Matką
Boską z Ruin” i ku jej czci w latach pięćdziesiątych w ob-
rębie murów gotyckiej świątyni zbudowano niewielką
kaplicę10. Obecna realizacja Muzeum Archidiecezjalne-
go notuje energię, napięcia i wibracje miejsca, bo jak
twierdzi architekt: Jedynie między realnością rzeczy i wyobraź-
nią może wytrysnąć iskra dzieła sztuki…11. Architekt uważa
za priorytetowe zadanie nawiązywanie w swoich działa-
niach do atmosfery miejsca, bowiem tylko w ten sposób
współczesne interwencje w historyczną tkankę będą sta-
nowiły kontynuację tych przestrzeni …słucham dźwięku
przestrzeni, sposobu w jaki materiały i powierzchnie odpowia-
dają na dotyk i stukanie i słucham ciszy, która jest warunkiem
koniecznym słyszenia…12. Spokój i cisza zderzają się z po-
szarpaną tkanką historycznej ruiny, w ten sposób ją jesz-
cze mocniej eksponując. W górnej części nowa bryła nie
jest jednakowej wysokości. Od strony południowo-
wschodniej narożniki budowli zdają się być zwieńczone
dużymi, jakby niedokończonymi graniastymi wieżami.
Nieco wyższa od innych obiektów, choć ostatecznie
mieszcząca się w gabarytach sąsiednich kamienic miesz-
kalnych budowla zaskakuje swoją odmiennością dużych
pustych ścian z przyczepioną niczym broszką resztką go-
tyckiej ruiny. W pierwszym odbiorze nowa, mocna, jak-
by zamknięta w sobie struktura zdaje się przytłaczać swoją
skalą historyczne fragmenty, ale badając otoczenie i kon-
tekst miejsca musimy działania architekta zaakceptować.

Zachowany fragment jednokondygnacyjnej histo-
rycznej ruiny od południowo-wschodniej strony działki
eksponuje kilka zwieńczonych ostrołukowo okien ze
szczątkowymi elementami maswerków. Te okna są śle-
pe, zamurowane cegłą. Niewielki fragment ruiny zakry-
stii gotyckiego kościoła pozostawiono w południowo-
-wschodnim narożniku muzeum. Ściana gotycka pozo-
stawiona tu została jako świadek tragedii wojny, świadek
historii miejsca. Stanowi niejako scenografię dla drama-
tu, który się tu rozegrał. Niczym rana w tkance miasta
została zamrożona w nadbudowanej bezpośrednio nad
nią trzykondygnacjowej formie. Pnie się ona do góry
pełnymi ścianami, tylko gdzieniegdzie przerwanymi kil-
koma dużymi oknami, których ramy ze stali nierdzew-
nej zostały nałożone na zewnętrzne elewacje. Dopiero
od wnętrza widać, jak owe okna są ważne. Otwierają
widoki na centrum Kolonii, zdominowane ogromną bry-
łą katedry, która znajduje się blisko, niemal na wyciągnię-
cie ręki. Okien jest niewiele, trzy, dwa lub jedno z każ-
dej strony. Reszta to pełne puste ściany, przeprute
w dwóch dolnych kondygnacjach szerokimi pasmami
ażuru z gęstą siatką drobnych perforacji z małymi otwo-
rami. Jak w kościele św. Piotra Le Corbusiera w Firminy
we Francji, w którym na ścianie prezbiterium małe otwo-
ry znaczą konstelację gwiazd Oriona13. Tutaj otworów
jest znacznie więcej i skupione są w geometrycznym po-
rządku dwóch szerokich pasów obiegających obszerne
fragmenty elewacji. Pomysł wprowadzenia światła dzien-
nego i powietrza do przyciemnionego wnętrza przez
małe szczeliny fascynuje Zumthora. Zastosował go tak-
że w kaplicy brata Klausa postawionej na wsi na rozle-
głej łące pod Kolonią14. Nowa struktura budowana jest

of outer walls, relics of columns and foundations of the
Gothic church were preserved. After air raids, a late-
Gothic statue of the Virgin Mother with Child was found
undamaged under one of the columns, which was sub-
sequently called “Virgin Mother of the Ruins” and a small
chapel dedicated to Her was built within the walls of the
Gothic church in the 1950s10. The present realisation of
the Archdiocesan Museum register the energy, tensions
and vibrations of the place since, as the architect claims:
Only between the reality of things and imagination can a spark
of masterpiece shoot up…11. The architect considers it
a priority to refer in his work to the atmosphere of the
site, since only in this way modern interventions into
the historic tissue can constitute a continuation of that
space …I listen to the sound of space, the way in which materi-
als and surfaces respond to touch or tapping, and I hear silence
which is a prerequisite for hearing…12. Tranquillity and si-
lence clash with the torn tissue of historic ruin, thus high-
lighting it even more. The new building is not of the
same height in its upper section. On the south-east side
the corners of the building appear to have been topped
with large, seemingly unfinished angular turrets. Slight-
ly taller than other objects, though eventually fitting in
with the size of neighbouring tenement houses, the
building surprises by its dissimilarity of huge empty walls
and the relic of the Gothic ruin attached to it like
a brooch. At the first glance, the new, strong, as if self –
contained structure seems to overwhelm the historic frag-
ments with its scale, but examining carefully the sur-
roundings and context of the place we have to accept the
architect’s work.

The preserved fragment of a one-storey historic ruin
on, on the south-east plot, displays several ogival win-
dows with relics of tracery. The windows are blind, they
have been bricked in. A small fragment of the ruin of the
Gothic church sacristy was left in the south-east corner
of the museum. The Gothic wall was left here to bear
witness to the tragedy of war, a witness of the history of
the site. It constitutes a kind of setting for the drama
which took place here. Like a wound in the tissue of the
city it was frozen in time in the three-storey form built
directly over it. It soars upwards with its full walls only
occasionally interrupted by a few large windows whose
stainless steel frames were put onto the outside eleva-
tions. Once you are inside it becomes visible how im-
portant those windows are. They open up a vista of the
centre of Köln, dominated by the immense bulk of the
cathedral which is located nearby, almost within arm’s
reach. The windows are few, three, two or one on each
side. The rest are full empty walls, on two lower storeys
interrupted with wide bands of openwork with a dense
pattern of fine perforations with tiny openings. It resem-
bles St. Peter’s church by Le Corbusier in Firminy in
France, in which tiny openings on the presbytery wall
make up the Orion constellation13. Here there are far
more openings which are arrayed geometrically form-
ing two wide bands coursing along vast fragments of the
elevation. The idea of introducing daylight and fresh air
into a dimmed interior by means of small cracks seemed
to fascinate Zumthor. He used it as well in the chapel of
Friar Klaus, located in the countryside on a vast meadow
near Köln14. The new structure was built from brick in
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ze specjalnie dla tego obiektu zaprojektowanej przez
mistrza cegły w kolorze spokojnego beżu. Jasna, wydłu-
żona, cienka cegła (opatentowana przez Zumthora) ukła-
dana jest na specjalnej zaprawie w tym samym kolorze,
a wyrabiana ręcznie nabiera miękkości, zdaje się lekko
falować, zachowując geometrię kąta prostego. Drzwi –
główne wejście do muzeum – niczym się nie wyróżniają
w płaskim licu ściany, są tylko w niej wycięte. Inne drzwi,
zapewne do zaplecza, wykonano z betonu łącznie
z uchwytem (klamką). Każdy detal, każdy szczegół do-
pracowany jest perfekcyjnie i nietypowo.

Takie wnętrze intryguje. Dwukondygnacyjna prze-
strzeń dawnej nawy kościoła gotyckiego stanowi tylko
jeden z elementów aranżacji muzeum. Spacerujemy tam
po zygzakowatej rampie ustawionej ponad wykopaliska-
mi archeologicznymi, ukazującymi fragmenty architek-
tury romańskiej, gotyckiej, a pod spodem jeszcze rzym-
skiej. Architekt zaproponował w tej przestrzeni niezwy-
kły nastrój, przywołujący odwołania do sakralnych tra-
dycji miejsca i wielowątkowej przeszłości miasta. Efekt
został uzyskany przez ażurowe ściany filtrujące światło
dzienne. W czasie wykładu w Krakowie Zumthor po-
równywał ten pomysł do wrażenia, jakiego doznajemy
ściągając wełniany sweter przez głowę15. We wnętrzu
panuje półmrok, sączące się światło dzienne jest niewy-
starczające, tak jak gwiazdy na niebie nie oświetlą krajo-
brazu. Stożkowe, metalowe lampy niczym mocne reflek-
tory oświetlają ważne punkty w sięgających kilka metrów
w dół poniżej poziomu terenu fragmentów odkrywek
archeologów. …Kocham umieszczanie materiałów, po-
wierzchni i krawędzi, lśniących i matowych, w świetle słońca
i tworzenie głębokich brył i gradacji cienia i ciemności dla magii
światła padającego na rzeczy…16. Nad ową magiczną prze-
strzenią zbudowano nową bryłę, której konstrukcja usta-
wiona na cienkich, wydłużonych żelbetowych słupach
przeszywa jak garść szpilek zabytkową strukturę. Wnę-
trze rozgrywane jest na zasadach kontrastu, biel i czerń,
mrok i światło, pustka i zatłoczenie zbliża nas do tego co
nieodgadnione, tego co nierealne. Ascetyzm, ogołoce-
nie ze środków formalnych przybliża nas do ciszy i spo-
koju, tak koniecznego dla oderwania się od dzisiejszego
ruchu, skomplikowania, hałasu. W sercu kwartału,
w środku muzeum pozostawiono otwarty wewnętrzny
dziedziniec. Tutaj znajdował się ongiś wczesnośrednio-
wieczny cmentarz. Z holu wejściowego możemy go oglą-
dać przez przeszkloną całą ścianę. Kluczem podstawo-
wym w dalszym spacerze jest orientacja we wnętrzu.
Przechodząc przez kolejne pokoje muzeum, mniejsze
i większe, oglądając pojedyncze obrazy i przedmioty sztu-
ki historycznej czy bardzo nowoczesnej nie sposób nie
poddać się nastrojowi spokoju, milczenia, neutralnych
przestrzeni. W niektórych pomieszczeniach odnajduje-
my tylko jeden przedmiot, który przez panującą wokół
pustkę staje się znaczący, bardzo ważny. Tak jest ze ściętą
głową św. Jana Chrzciciela, z dębu, z oryginalną polichro-
mią, pochodzącą z początku XVI wieku, ułożoną na cy-
nowej tacy w bardzo wysokim pomieszczeniu – we
wschodniej wieży trzeciej kondygnacji, czy z małym
wózkiem z hipermarketu wypełnionym towarami usta-
wionym w obszernym pustym wnętrzu. Wszędzie waż-
ne staje się światło dzienne, wyreżyserowane precyzyj-
nie przez artystę, oświetlające poszczególne eksponaty.

the shade of subdued beige, designed especially for this
object by the master. Light-coloured, elongated and thin
brick (patented by Zumthor) was laid on special mortar
of the same colour, and being hand-made it acquired soft-
ness and seems to undulate slightly, while maintaining
the right angle geometry. The door – the main entrance
to the museum – does not stand out against the flat wall
face, it has merely been cut out. Another door, probably
leading to the storeroom, has been made from concrete
including the handle. Each detail has been perfectly if
uniquely touched up.

The interior is also intriguing. The two-storey space
of the former nave of the Gothic church constitutes mere-
ly one element in the museum arrangement. We stroll
there along a zigzag ramp thrown over archeological ex-
cavations revealing fragments of Romanesque, Gothic
and even Roman architecture underneath. The architect
proposed a unique mood in this space, evoking references
to sacred traditions of the place and the complex history
of the city. The required effect was achieved by means of
openwork walls filtering daylight. During his lecture in
Krakow, Zumthor compared the concept with the im-
pression we get when while pulling off a woolen sweat-
er over our head15. The interior is in semi-darkness, the
seeping daylight is insufficient in the same way as stars
in the sky are not bright enough to illuminate the land-
scape. Conical, metal lamps, like floodlights illuminate
important spots in some sections of archeological pits
reaching several meters below the floor level. …I love
placing materials, surfaces and edges, shiny and matt, in the sun-
light and creating deep bulks and gradation of shade and shadow
for the magic of light falling on objects…16. Over this magical
space a new shape was erected, the construction of which
supported on thin, elongated ferroconcrete posts pierces
the historic structure like a fistful of pins. The interior
operates on the principle of contrast: black and white,
dark and light, emptiness and congestion brings us clos-
er to the impenetrable and the unreal. Its starkness, strip-
ping off all the formal means brings us closer to silence
and tranquillity so necessary in order to break away from
the modern world flurry of activity, complexity and noise.
An open inner courtyard was left in the centre of the
museum, in the heart of the quarter. Once an early-me-
dieval graveyard was located here. We can see it through
a glass wall from the entrance hall. The key to a further
walk is orientation inside. Passing through a succession
of museum rooms, larger and smaller, admiring individ-
ual paintings and objects of art whether historic or very
modern, one cannot avoid succumbing to the atmosphere
of tranquillity, silence and neutral spaces. In some rooms
we can find just a single object which, because of the
emptiness around, becomes significant, very important.
Such is the case with the severed head of St. John the
Baptist, made of oak wood with original polychrome,
dating back to the beginning of the 16th century, resting
on a tin tray in a very lofty room in the east tower on the
third floor; or with a small trolley from a hypermarket
filled with shopping and placed in a spacious empty
room. Daylight is all important, precisely directed by the
artist, illuminating particular exhibits. They absolutely
have to evoke emotions. Attention is drawn by carefully
selected details of interior finish: be it several-metre-high
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Nie mogą one nie wywoływać emocji. Uwagę zwracają
wybrane detale wykończenia wnętrz: a to kilkumetro-
wej wysokości zasłony w parterze wykonane z rudawej
błyszczącej skóry, a to ogromne tafle szyb okiennych,
schodzące do samej posadzki, czy pomarańczowo-ruda
okładzina fornirowa ścian biblioteki ulokowanej na trze-
ciej kondygnacji. Minimalizm tu stosowany nie jest co
prawda tak surowy i oschły jak w Muzeum w Bregen-
cji17. Zumthor odzwierciedla widoczną u Heideggera
celebrację doświadczenia i emocji, które warunkują dzia-
łania twórcze. Twierdzi, iż nie zajmuje się pracą nad for-
mą architektoniczną, wcześniej rozwiązuje wszystkie
problemy, których wymaga sztuka projektowa, a ostatecz-
na bryła jest finalnym wynikiem owych działań.18 Liczą
się emocje i osobiste przeżycia oraz zaangażowanie pro-
jektanta w proces twórczy. …Jeśli nie ma pasji nie interesuje
mnie co myślisz… Powiedz mi o tym co cię porusza, uderza,
gdzie jest ciepło, dusza, pasja, namiętność…19.

Przekształcanie istniejącej substancji poprzez wpro-
wadzanie współczesnej architektury i rekompozycja za-
stanego układu urbanistycznego może być pretekstem
do tworzenia nowych wartości kulturowych, pozwalają-
cych na współistnienie obiektów historycznych z archi-
tekturą najnowszą. Istotna jest twórcza kontynuacja, od-
wołująca się do przeszłości zadanego miejsca. I tutaj pod-
stawową rolę odgrywa projektant – artysta. To on podej-
muje decyzję, czy działanie architektoniczne rozwiąże
w sposób zachowawczy, czy awangardowy. Przedstawio-
ny przykład należy do tej drugiej kategorii, która może
zaproponować także wiele innych możliwości. Istotne
wówczas staje się wyraźne oddzielenie w adaptowanym
obiekcie substancji zabytkowej od wprowadzanej nowej
struktury. I tak tutaj się stało, udowadniając, iż umiar i po-
kora współczesności jest wartością nadrzędną. Ongiś
znany niemiecki architekt Meinhard von Gerkan mó-
wił: Najbardziej elementarna prostota, o czym jestem przekona-
ny jest także gwarancją piękna i trwałości. Ale jest to niesłychanie
trudne do osiągnięcia. Prostota to także skromność, redukcja i jed-
ność materiałów. Wydaje się, iż podstawową zasadą jest glo-
ryfikowanie równowagi, stateczności, ascezy, ogranicza-
nie środków wyrazu. Ostatnie doświadczenia w archi-
tekturze najnowszej sytuowanej w historycznym kontek-
ście wybierają w nowych formach zestawianych z zabyt-
kami rozwiązania minimalistyczne. Minimalizm łączy
poszukiwania idealnego obrazu, intelektualnego porząd-
ku z uproszczeniami racjonalizmu, redukcji form, do-
skonałego dostosowania, optymalizacji. Nadrzędną war-
tością stała się tu materia kształtu, bowiem do realizacji
wybrano artystę.

curtains on the ground floor made from shiny russet-
coloured leather, or enormous window panes reaching
down to the floor, or orange-russet veneer wall panel-
ling in the library located on the third storey. Neverthe-
less, minimalism applied here is not as Marsh and severe
as in the Museum in Bregenz.17 Zumthor reflects the
celebration of experience and emotion, visible
u Heidegger, which condition creative activity. He claims
that he does not work on architectonic form, earlier he
solves all the problems which the art of designing re-
quires, and the ultimate shape is the final result of those
activities18. What counts are emotions and personal ex-
periences, as well as the designer’s involvement in the
creative process. …If there is no passion, I do not care what
you think… Tell me what moves or strikes you, where is warmth,
soul, passion, desire…19.

Transforming the already existing substance by in-
troducing contemporary architecture and re-composi-
tion of the existing urban layout may be a pretext for
creating new cultural values, allowing for co-existence
of historic objects and modern-day architecture. The
creative continuation, alluding to the past of a given
place, is essential. And this is where the vital part is
played by the designer – the artist. It is he who decides
whether the architectonic solution should be conserv-
ative or avant-garde. The presented example belongs
to the second category, which can offer numerous oth-
er possibilities. Then, distinct separation of the historic
substance from the newly introduced structure in the
adapted object becomes very important. And so it hap-
pened here, proving that moderation and humbleness
of modernity is the superior value. A once famous Ger-
man architect Meinhard von Gerkan said: I am convinced
that the most elementary simplicity is also a guarantee of beau-
ty and permanence. But it is extremely difficult to achieve. Sim-
plicity also involves modesty, reduction and homogeneity of
materials. It seems that the basic principle is glorifying
balance, stability, starkness and limiting means of ex-
pression. The latest experiences in modern architecture
situated in historic context show that minimalist solu-
tions are preferred for new forms combined with his-
toric buildings. Minimalism combines the search for
an ideal image, intellectual order with rationalist sim-
plifications, reduction of form, perfect adaptation and
optimisation. The matter of shape became the superior
value, since an artist was chosen for its realisation.
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Streszczenie

W centrach miast historycznych coraz częściej spo-
tykamy nowe formy architektoniczne, uzupełniające za-
bytkową tkankę. Odwaga i demonstracja współczesno-
ści jeszcze wyraźniej eksponuje zabytkowy kontekst.
W środowiskach profesjonalnych od lat trwają dyskusje,
jakie kształty winny przybierać owe nowe formy. Nie jest
możliwe określenie granic współczesnych interwencji.
Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidual-
nie. Od decyzji projektanta zależy, czy nowa kreacja bę-
dzie miała formę tradycyjną, czy awangardową. Oma-
wiana w artykule architektura Muzeum „Kolumba”
w Kolonii zaskakuje odwagą zestawienia materii nowej
struktury z fragmentami ruin średniowiecznego kościo-
ła, zniszczonego podczas drugiej wojny światowej. Spo-
kój i cisza zderzają się z poszarpaną tkanką historycznej
ruiny, nad którą bezpośrednio ustawiono masywną nową
bryłę o surowej, prostej, minimalistycznej estetyce.
Ostatnie doświadczenia początku XXI wieku wskazują,
iż coraz częściej jako nowe tło dla zabytkowych elemen-
tów wybierane są rozwiązania surowe, skromne, repre-
zentujące intelektualny porządek z uproszczeniami ra-
cjonalizmu.

Abstract

In the centres of historic cities we more and more fre-
quently encounter new architectonic forms, supplement-
ing the historic tissue. The audacity and demonstration of
modernity still more clearly highlight the historic con-
text. In professional circles discussions concerning the
shapes which those new forms should take have been go-
ing on for years. It is not possible to define the limits for
modern intervention. Each case has to be considered in-
dividually. Whether the new creation will have a traditional
or avant-garde form depends on the designer’s decision.
Architecture of Columba Museum in Köln, discussed in
this article, surprises by the courageous juxtaposition of
the matter of a new structure with fragments of ruins of
the medieval church destroyed during World War II. Tran-
quillity and silence clash with the jagged tissue of historic
ruin, directly over which there was built a massive new
bulk with austere, simple and minimalist aesthetics. Last
experiences from the beginning of the 21st century indi-
cate that austere and modest solutions, representing intel-
lectual order with rational simplifications, are more and
more frequently selected as new background for historic
elements.
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