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DOES THE MONUMENT IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE EXIST? 

S t r e s z c z e n i e  

Monument towarzyszy architekturze od zawsze. Począwszy od pierwszych cywilizacji po wiek XX, 
wznoszono budowle związane z pamięcią, religią czy polityką, nadając im odpowiednio powaŜną oprawę. 
Dziś w architekturze nie ma obowiązujących stylów i zasad. Stąd pytania: 
Czy istnieje współczesny monument? Jaką pełni funkcję? 
Czy monument to sprawa kontekstu? Jaka skala go wyznacza? 
Czy monument to problem stylizacji?  
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A b s t r a c t  

The monument is something that has been always present in architecture. As from the first civilizations to 
XX century people erected buildings related to memory, religion or politics, giving them appropriate 
solemn style. Nowadays there are no styles, no principles in architecture. It brings the following 
questions: 
Does the contemporary monument exist? What is its function? 
Is the monument a matter of context? What is the scale that defines it? 
Is the monument a concern of styling? 
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1. Wstęp 

Monument towarzyszy architekturze od zawsze. Wędrując do początków kultury pierw-
szych cywilizacji miejskich w doliny Tygrysu i Eufratu czy nieco dalej w dolinę Nilu, 
gdzie ulepszana technologia upraw rolnych i hodowli spowodowała stworzenie bardziej 
rozwiniętych organizacji społecznych, docieramy do Uruk, miejsca, gdzie nad miastem 
dominował potęŜny zespół ceremonialno-administracyjny z załoŜeniem świątynnym Eanna 
i Białej Świątyni Ana. Owe skupisko budowli dostało monumentalną oprawę architekto-
niczną najwyŜszej rangi, szczególnie Ŝe było przestrzenią mediacji pomiędzy bogiem, kró-
lem a ludźmi.  

Wznoszone w Mezopotamii czy Ur zigguraty miały głębokie znaczenie polityczno-reli-
gijne – symbolizowały Ziemię wznoszącą się do nieba. Szczególna forma piętrzących się 
tarasów musiała wzbudzać nie tylko zachwyt, ale i respekt wobec potęgi bóstwa, dla 
którego ludzkość gotowa była z pełnym poświęceniem budować takie obiekty.  

Idąc dalej, człowiek, by oddać naleŜną chwałę swojemu władcy, odzwierciedlić kult  
dla zmarłych, wytwarza typy budowli grobowej – mastaby i piramidy. „Piramida jest 
pomnikiem dostojnego człowieka będącego jednocześnie bóstwem; jest świątynią boga – 
zwierzchnika, który zarządzał narodem, utrzymywał jedność zamieszkanych ziem i cieszył 
się najwyŜszym autorytetem znawcy praw wszechświata. Monumentalność wyraŜona jest 
w dziele budowlanym solidnym i gigantycznym (kamień wapienny, granit) o formie ste-
reometrycznej linearnej i powtarzalnej. Forma nie jest podporządkowana zasadzie statyki 
budowlanej: jest określonym dziełem człowieka, wyraŜa etapy i kierunek podróŜy odby-
wanej przez grupę ludzką, która umiała wygrać swoje geograficzne połoŜenie, wyodręb-
niając cechy i ustalając podstawowe współrzędne własnych działań” 1. 

Architektura egipska stworzyła grobowce, świątynie i miasto. Cechowały ją wysoka 
dyscyplina, osiowość i ortogonalność układów, przewaga form geometrycznych. W sztuce 
monumentalnej, bogatej w symbole, poszukiwano ekspresji sił natury i ludzkiej.  

Około 3000 lat później w Grecji powstają monumentalne świątynie, skarbce, kaplice, 
kruŜganki kolumnowe, wszystko to o określonym kryterium, architektura prestiŜowa. 
W celu artykulacji tych wartości stworzono odpowiedni porządek architektoniczny, nastę-
puje nagromadzenie wspaniałych, potęŜnych i monumentalnych budowli.  

Rzymianie rozwijają świat monumentu o m.in. wyniosłe budowle term, bazylik, amfite-
atrów i cyrków. Od wieków owa architektura wzbudza podziw. Wprowadza porządki 
w waŜnych budynkach publicznych, piętrząc je nieraz. Rzymianie chcieli – w odróŜnieniu 
od Greków – stworzyć nową, symboliczną formę, nieeksponującą swojej konstrukcji. 
Prawdopodobnie to właśnie tu poprzez wielość budowli wyodrębnić moŜna typologię mo-
numentu – obiektu o uŜytkowości publicznej, duŜego gabarytem, o szczególnym wystroju 
architektonicznym. 

Wraz z rozwojem sztuki wojennej powstaje architektura obronna – cięŜkie budowle 
zamków. W późniejszych czasach stawiane są budowle sakralne, klasztory i świątynie, 
następnie w klasycyzmie, który przywrócił antyczne zasady kompozycji, dając moŜliwość 
tworzenia obiektów niosących znamiona monumentu. W XX wieku architektura silnie 
związała się z polityką, głównie za sprawą komunizmu i socjalizmu, które opanowały rów-
nieŜ pozostałe sztuki wizualne. Stąd wielość budowli, m.in. siedzib władz państwowych, 
budzących respekt, architektury powaŜnej i dostojnej. 
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Zapewne niektóre funkcje wymagały odpowiedniej oprawy – monumentalnego opako-
wania, chodzi mianowicie o teatry, muzea, świątynie itp. Świat antyczny oraz wieki 
późniejsze aŜ do ruchu nowoczesnego tworzą monument jako zdefiniowaną budowlę 
o  konkretnym znaczeniu – zamierzonym i podkreślanym bogatą stylizacją, architekturą 
obfitującą w detal. 

PowyŜsze rozwaŜania dowodzą równieŜ, Ŝe monument w architekturze związany jest 
z pamięcią, religią czy polityką. Wznoszony był w celu podniesienia rangi wydarzenia bądź 
osoby. Czy w czasach dzisiejszych panują podobne zasady? 

2. Poszukiwanie teorii monumentu w świecie architektury 

W poszukiwaniu teorii monumentu w świecie architektury współczesnej naleŜy zacząć 
od początków ruchu nowoczesnego. Wówczas miał miejsce duŜy przełom, który zapocząt-
kował zupełnie nowy sposób kreacji. Ostrej krytyce poddano stylowość i style, choćby 
w opublikowanym Manifeście architektury futurystycznej przez Sant’Elię w 1914 r. Nowe 
środki wyrazu, materiały dające nieosiągalne dotychczas moŜliwości spowodowały zastę-
powanie ocięŜałości i statyczności lekkością, szybkością wytwarzania i funkcjonalnością.  

Wśród teorii monumentu niezwykle znacząca wydaje się głoszona przez austriackiego 
architekta Adolfa Loosa. W swoim manifeście architektury nowoczesnej, zupełnie 
odrzucającej ornament, twierdził, Ŝe „Grobowiec i Monument w świecie Architektury, 
reszta pomimo swej uŜytkowości nie naleŜy do świata sztuki”. 

Jak się zdaje, w swojej podstawie twórczej, którą nakreślił w słowach: „Szukać piękna 
w formie zamiast upiększać ją ozdobami, oto cel, do którego zmierza ludzkość” 2, podaje 
zapis i potrzebę tworzenia architektury monumentalnej, prostej, a zarazem potęŜnej, 
o nowym znaczeniu. I takową buduje.  

Z powyŜszych cytatów moŜna wnioskować, Ŝe monument pomimo swojego podstawo-
wego zadania, określonego znaczenia, rozwijał się na przestrzeni dziejów architektury, nie 
tylko formalnie, funkcjonalnie czy w sposobie artykulacji architektonicznej, ale ideowo, 
nabierając nowych znaczeń.   

Jak pisze Leon Krier: „Typologia oznacza klasyfikację budynków według typu. Typ to 
termin określający strukturę organizacyjną budynku w planie i przekroju. Typ ewoluuje, aŜ 
do osiągnięcia sobie właściwej (tzn. logicznej i racjonalnej) formy. Stopień złoŜoności 
tradycyjnego typu odpowiada stopniowi złoŜoności jego funkcji”3. Zatem Leon Krier 
neguje moŜliwość kreowania nowego typu (tu monumentu), zakłada jedynie rozwój wy-
tworzonego archetypu. Prawdopodobnie tak nie jest. Architektura pomimo swej ciągłości 
(raczej czasowej) ma mocne przełamy i przewroty w swoich dziejach. Niewątpliwym jest 
ruch nowoczesny. Co z monumentalnością w tym okresie? 

„Utylitarny drapacz chmur podobnie jak drapacz ziemi, czyli forma pawilonowa, 
jedynie udaje monumentalność (...) Budynki miejskie, areny, świątynie, teatry, biblioteki, 
kościoły, wieŜe, fontanny, termy, bazary, pomniki, dworce i mosty stanowią prawdziwe 
elementy symboliczne w mieście. Są one obdarzone przywilejem wyłączności na 
monumentalność” 4. 

Co zatem z architekturą czy formą najnowszą – szklanym biurowcem? Czy 
współczesna budowla wieŜowca moŜe być monumentem? Według Leona Kriera nie. 
Przedstawia problem znacznie szerzej – łączy bryłę, jej wystrój zewnętrzny z funkcją 
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wewnątrz. ,,NiezaleŜnie od czynników takich, jak liczba, gęstość zabudowy czy koncentra-
cja budynków, jedna tylko funkcja uŜytkowa po prostu nie stanowi dostatecznego materiału 
typologicznego, aby stworzyć dzieła o znaczeniu monumentalnym. Monumentalne zacięcie 
i pusta retoryka zespołu mieszkalnego im. Karola Marksa w Wiedniu lub innych, błysko-
tliwych eksperymentów, nie mogą zapobiec temu, by wstydliwie skrywana funkcja miesz-
kalna nie wyszła na jaw. Co więcej, publiczna hala ogromnych rozmiarów, ale o niewystar-
czającej wysokości pomieszczeń i nieodpowiedniej architekturze, nigdy nie zyska praw-
dziwej monumentalności i znaczenia w mieście”5. 

Funkcjonalizm skupił się nad rozwiązywaniem problemów mieszkalnictwa socjalnego 
i środowiska mieszkalnego. Panowała wiara i przeświadczenie, Ŝe analiza naukowa i racjo-
nalne działanie w świecie architektury poprawią kondycję ludzkiego środowiska. Racjona-
lizacja sposobu myślenia, uprzemysłowienie architektury dla wielu pozbawiło ją znaczeń 
symbolicznych. Czy wówczas monument zniknął ze świata sztuki?  

Prawdopodobnie architektura mistrza Le Corbusiera ma znamiona form monumental-
nych. Co najmniej dwukrotnie wytyczał nowe kierunki estetyczne, nowe zasady – w latach 
20. swoją filozofią puryzmu, a następnie w latach 50. formami brutalizmu. Stosował har-
monijne układy kompozycyjne oparte na ciągach antropometrycznych Modulora. Zasadę, 
w której budowle poprzez swoje wnętrza formują strukturę–powłokę, odnajdujemy niemal 
we wszystkich dziełach Le Corbusiera – Unité d’Habitation w Marsylii czy obiektach 
Czandigarhu.  

„Le Corbusier najwaŜniejsze znaczenie przypisywał prostej formie głównej, ale od 
samego początku zdradzał większe upodobanie do artykulacji plastycznej niŜ współcześni 
mu architekci. W powojennych realizacjach udało mu się stworzyć prawdziwą, nowoczesną 
monumentalność; jego budynki przez swoją plastyczną obecność symbolizują charakter, 
nadający toŜsamość społeczności, dla której powstały”6. 

Jego postawa moralna i bezkompromisowa twórczość wobec anachronicznych tendencji 
akademickich wyznaczały kierunek, sposób myślenia czy kreowania odległy i postępowy w 
stosunku do ówczesnych. Interpretacja wymogów funkcjonalnych, pretekstów wypły-
wających z lokalizacji i otoczenia oraz z panującej sytuacji społeczno-kulturowej stawiała 
jego twórczość zdecydowanie przed powszechnie panującymi tendencjami. Niewątpliwie 
wzbogacił świat monumentu nowoczesnego o dzieła wybitne. 

Czy monument to problem skali? Prawdopodobnie tak. Obiekt duŜy w odniesieniu do 
otoczenia, budynków w tle, wyróŜnia się, nieraz dominuje. Jak pisze śurawski: ,,Są formy 
mało znaczące i skromne oraz dobitne i atrakcyjne, a wśród nich takie, które siłą swoją 
przygniatają całe otoczenie grając rolę waŜnych wśród niewaŜnych, tworząc silną 
dominantę” 7.  

Czy monumentalny to monolityczny8? Budynek Eero Saarinena Bell Laboratories 
w New Jersey zdaje się to potwierdzać. Surowa, prosta szklana prostopadłościenna bryła, 
z monolityczną, jednolitą fasadą z prostym rytmem pionowych podziałów oraz silnie 
zaakcentowanym wejściem w postaci betonowego zadaszenia pomimo otwartej przestrzeni 
wokół sprawia wraŜenie obiektu mocno zdefiniowanego, monumentalnego.  

Dodatkowo obiekt ten generuje kolejną prawidłowość – monument związany jest 
z kontekstem, otoczeniem. 

Podobna zaleŜność formy od otoczenia czy szerzej – krajobrazu ma miejsce w wypadku 
realizacji głównej siedziby John–Manville w Colorado z 1973 r. projektu firmy The 
Architects Collaborative Inc. Długa na 330 m, mocno horyzontalna fasada z aluminium 
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i metalizującego szkła leŜy u podstaw skalnych wzniesień. Monotonna i jednorodna 
elewacja silnie kontrastuje z naturą – to mocny, sztuczny twór w krajobrazie. Stąd, być 
moŜe, poczucie monumentalności na tle bogatej i miękkiej formy terenów otaczających. 

Zatem słuszna zdaje się teza, Ŝe monumentalność to sprawa otoczenia.  
Trzeba w tym miejscu wspomnieć o kontekście monumentu w przestrzeni zabudowanej, 

o tle z wielością i koncentracją budowli o róŜnej funkcji. Czasami zdarza się, Ŝe monu-
mentów w danym kontekście jest kilka. W Wiedniu w Kwartale Muzeów odnajdujemy 
takowy. Po przejściu przez dostojną bramę znajdujemy się w miejscu, gdzie wśród zabu-
dowy historycznej (barokowej) wzniesiono proste, surowe monumenty muzealne. Są one 
częścią duŜego kompleksu, niemniej jednak mocno akcentują i manifestują swoją obec-
ność. 

Jedna z budowli o białej kamiennej elewacji – kubiczne Muzeum Leopolda, mieszczące 
zbiory secesji, ekspresjonizmu i modernizmu, mocno kontrastuje swą czystą formą, prostą 
geometrią z otoczeniem. Druga zaś, po przeciwnej stronie – Muzeum Moderne Kunst 
Stiftung Ludwig Wien – to mocna zwarta bryła w ciemnoszarej okładzinie, dominuje 
w całym zespole. Obie mają charakter monolitycznych pudeł o znikomej ilości przeszkleń.  

Być moŜe są to dzieła nowoczesne mające znamiona współczesnego monumentu. Nie 
bez znaczenia wydaje się zbieŜność materiałowo-formalna z doktryną rodzimego architekta 
ubiegłego wieku – Adolfa Loosa.  

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie większości wydaje się niezaprzeczalnym 
monumentem. I takowym jest. Jego skala, lokalizacja, tło powstania, a nade wszystko 
charakter architektury zdają się potwierdzać powyŜsze stwierdzenie. Co jednak, gdy PKiN 
umieścimy na Manhattanie, wśród tamtejszych drapaczy chmur? Wówczas trudno będzie 
jednoznacznie określić jego monumentalność, szczególnie Ŝe znajdzie się w towarzystwie 
obiektów o róŜnej naturze architektonicznej. Zatem monument jest związany z kontekstem 
miejsca. 

Kontynuując zabawę w PKiN na Manhattanie, wydaje się, Ŝe umieszczony tam, staje się 
częścią organizmu – struktury – wyspy drapaczy chmur. Sylweta zespołu oraz charakter 
dają odczucie monumentalności, być moŜe za sprawą poszczególnych obiektów monu-
mentalnych. To zmiana skali architektury rozumiana wprost (tu monumentu). 

Stąd wnioskować moŜna, Ŝe monument to równieŜ sprawa skali – wielkości budowli. 
Niezaprzeczalnie duŜy budynek w stosunku do otoczenia wyróŜnia się. Obiekt przeskalo-
wany daje odczucia wielkości, siły, pompatyczności, wzbudza respekt, powagę, a czasami 
strach, obawy, lęk czy zagroŜenie. 

Co z funkcją monumentu? Jakie spełnia zadania? Analizując rozwój architektury – tu 
monumentu – wnioskować moŜna, Ŝe funkcja jest zmienna. To co dawniej spełniało 
wysoką funkcję społeczną, wymagało silnego wyrazu architektonicznego – dziś nie ma 
znaczenia czy wręcz nie istnieje.  

Okazuje się, Ŝe pewne obiekty architektury związane ze szczególną funkcją z załoŜenia 
były monumentami. W przeszłości banki budowały swoje siedziby jako budowle duŜe 
i masywne. Miały budzić podziw i zaufanie, dać wiarę w solidność i pewność, Ŝe powie-
rzony kapitał ukryty w skarbcach jest bezpieczny. Dlatego miały oprawę wystawną, cięŜką, 
budzącą respekt.  

Dzisiejszy bank nie potrzebuje monumentu. Swoje placówki tworzy jako otwarte na 
przestrzeń ulicy lokale. Pieniądz jest wirtualny, zabezpieczenia cyfrowe – bank zajmuje 
tylko duŜe przestrzenie biurowe, wynajmowane często w prestiŜowych wieŜowcach. 
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Obecna dzielnica Krakowa Nowa Huta jest zjawiskowym dziełem architektury. Po-
mimo nieukończenia w pełni całego załoŜenia jego wartość, szczególnie w aspekcie plani-
stycznym, jest duŜa.   

Wzniesione budowle o wystroju surowym, cięŜkim, artykułującym siłę i potęgę „władzy 
ludu”, podporządkowane są zdecydowanemu układowi przestrzennemu, który w swej kon-
centryczności nadaje rangę wybranym miejscom, obiektom. Obecny wizerunek starej części 
Nowej Huty nie pokrywa się całkowicie z planami Tadeusza Ptaszyckiego; jest niekompletny. 
Nie powstał m.in. monumentalny i reprezentacyjny teatr, który miał stanowić efektowne 
zamknięcie południowej części placu Centralnego. Po obu jego stronach, w miejscach, gdzie 
dziś jest os. Centrum E i Nowohuckie Centrum Kultury, równieŜ miały stać budynki.  

W środkowym odcinku alei RóŜ planowano miejski ratusz. Symetrycznie po obu stro-
nach miały zostać wzniesione obiekty-siedziby róŜnych organizacji partyjnych i państwo-
wych. Na środku placu Centralnego planowana była wysoka iglica – monolit będący prze-
ciwwagą dla wieŜy ratuszowej. 

W Nowej Hucie widać nawiązania do odleglejszych epok z dziejów architektury. KaŜde 
z osiedli nowohuckich ma odrębny wyraz architektoniczny, otrzymało odmienny wystrój, 
kaŜde jest na swój sposób inne i niepowtarzalne, pomimo często podobnej urbanistyki. 
Między poszczególnymi osiedlami bywają duŜe dysproporcje w ilości uŜytych ozdób. Są 
osiedla, na których spotykamy duŜą róŜnorodność i bogactwo detali, a forma budynków 
jest bardzo urozmaicona. Jednak całość układu jest silnie zdefiniowana, przez co czytelna. 
Monumentalna architektura nadaje odpowiednią rangę miejscu, a zaplanowane kształtowa-
nie urbanistyczne konkretnym obiektom. 

Niezaprzeczalnie Nowa Huta jest monumentem, nie tylko w wyrazie swojej architek-
tury, ale całego układu. Traktowana jako dzieło niedokończone, daje pole do wielu projek-
towych działań współczesnych.  

MoŜna zatem postawić tezę, Ŝe niekiedy architektura jest narzędziem w słuŜbie polityki 
czy władzy. I tu zasadne zdaje się uŜycie monumentu jako środka o określonej, zamierzonej 
symbolice.  

Podobne silne powiązanie odnajduje się w architekturze włoskiego faszyzmu. Monu-
mentalne Forum Mussoliniego w Rzymie zaprojektowane w latach 1928–1932 przez 
Enrico del Debbio, składające się z Faszystowskiej Akademii Wychowania Fizycznego 
oraz stadionu Mussoliniego, napełnione jest ideologicznymi metaforami. Przestrzeń sta-
dionu otoczona przez nagich herosów napiętnowana jest politycznie. PotęŜne rzeźby – 
mityczne męskie postaci – wyraŜają kult siły i młodości.  

Architektura w stalinowskim ZSRR przepełniona była symboliką, w pełni podporząd-
kowana ustrojowi politycznemu. Dom Rad w Leningradzie czy budynek Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych to budowle śmiało przywołujące cytaty z historii architektury.  

Okres ten obfitował w wielość rozwiązań formalnych i kompozycyjnych, postulowano 
ścisły związek z klasycyzmem. Projektowano i wznoszono obiekty o zaskakującej skali, 
proporcjach i wystroju tradycyjnym i zmodyfikowanym. Wszystko to, by spotęgować wiel-
kość i monumentalność budowli, ku czci stalinowskiej władzy. 

Monumentalność to sprawa odczuć odbiorcy architektury. Siedziba władz państwowych 
dawniej, jak i prawdopodobnie takŜe dziś wymaga oprawy budzącej respekt – architektura 
powinna być powaŜna, dostojna, być moŜe wyniosła i niedostępna. Cechy te niezaprzeczal-
nie odsyłają do przeszłości. A dziś? Być moŜe ustrój demokratyczny z załoŜenia eliminuje 
monument – władza jest dostępna dla wszystkich. Jako przykład posłuŜyć moŜe zabudowa 
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siedziby władz rządowych w Berlinie nad brzegiem Spree przy Reichstagu. Z załoŜenia 
miejsce niezwykle waŜne, wymagające wyjątkowej, monumentalnej architektury. W wy-
niku nagromadzenia wielu budowli o rozczłonkowanych bryłach nie osiągnięto tego celu. 

 

      

Fot. 1. Stadion Mussoliniego, Rzym (źródło: Autoportret, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2008) 

Photo 1. Mussolini Stadium, Rome (source: Autoportret, Małopolska Institute of Culture, Cracow 2008) 

Wydaje się, Ŝe współczesnym obiektem, który powinien przyjąć formę monumentu, jest 
dom sztuki – muzeum. W wyniku skojarzeń to właśnie miejsce ekspozycji wielkich dzieł 
świata sztuki wymaga odpowiedniej oprawy – schronienia najwyŜszej rangi. Stąd budowa 
czy choćby projekt takowego wywołuje tak wiele emocji9. 

Muzeum Narodowe w Krakowie projektu Boratyńskiego, Kreislera i Szmidta z 1934 r. 
zostało wzniesione przed II wojną światową zaledwie w jednej trzeciej. Jego monumen-
talną bryłę uzupełniono dopiero w latach 70–90. XX w. To obiekt, który poprzez odpo-
wiednie kształtowanie architektoniczne, nowoczesny język ówczesnego świata sztuki 
wyraŜa w sposób dobitny, dlaczego został stworzony, jakiemu celowi słuŜy. Podobnie 
opisać moŜna w pełni współczesną realizację muzealną – Muzeum Narodowe Ziemi Prze-
myskiej autorstwa biura KKM Kozień. Silna kompozycja, jednorodny materiał elewacyjny 
i zróŜnicowane otoczenie powodują odczucie dominującego budynku o wysokiej randze. 

Nowe kierunki w architekturze, szczególnie powstałe w ostatnich dwudziestu latach, za-
cierają granice w wartościowaniu. Gehry w ruchu dekonstruktywistycznym odnawia więź 
pomiędzy sztuką a architekturą. Jego dzieła są silnie zjawiskowe, mają rozbudowaną 
i skomplikowaną strukturę. Tworzy formy odznaczające się bliskimi związkami ze światem 
swobodnej sztuki. Próby wytypowania obiektów o cechach monumentalnych są bezza-
sadne. Przestrzeń u Gehry’ego jest w ciągłym ruchu, wbrew prawom statyki. Jak dowodzą 
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teoretycy: „Architektura dekonstruktywistyczna nie stanowi awangardy. Eksponuje raczej 
to, co nieznane, lecz ukryte w obrębie tradycji. Jest wstrząsem dla starego”10. 

 

 
Fot. 2. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (źródło: www.kozien.pl) 

Photo 2. National Museum of Przemyśl Land (source: www.kozien.pl) 

Pewne wydaje się twierdzenie, Ŝe nie moŜemy juŜ mówić o nowoczesnej architekturze 
jako zjawisku wewnętrznie spójnym. „To, co nie moŜe być połączone, najlepiej rozdzielić.” 
Stąd, być moŜe, nie ma wspólnych wzorców, na podstawie których moŜemy określić cechy 
współczesnego monumentu. „Jeśli weźmiemy imperatyw kategoryczny Immanuela Kanta 
«Postępuj wedle takiej zasady, co do której mógłbyś chcieć, aby była prawem powszech-
nym», to architekt powinien zadać sobie pytanie: jakie byłyby konsekwencje, gdyby za-
sada, na której mój projekt jest oparty, stała się ogólną normą w architekturze i w urbani-
styce?”11.  
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Jak wyjaśnia Leon Krier, podstawowe zasady estetyczne i etyczne są uznawane za war-
tości o charakterze uniwersalnym, niezaleŜnym od czasu i miejsca, klimatu i cywilizacji. 
Metodologia i logika przemysłowa muszą być im podporządkowane. 

W kulturach modernistycznych inwencja, innowacja i odkrycie stanowią cel sam 
w sobie. UwaŜa się, Ŝe ciągłe zmiany warunków społeczno-ekonomicznych i politycznych 
podają w wątpliwość trwałość wszelkich pojęć (i tak faktycznie jest – działalność Rema 
Koolhaasa). „Skoro nie istnieją Ŝadne uniwersalne kategorie etyczne i estetyczne, 
tradycyjne wartości muszą być postrzegane jako przeszkody dla Ŝycia, wolności i postępu. 
W kulturach tych metody i zadania przemysłu zdominowały kaŜdy aspekt Ŝycia – rządy 
i politykę, gospodarkę i kulturę, niezaleŜnie od ich praktycznej uŜyteczności” 12. 

Krytyka modernizmu podąŜającego za zmianami wydaje się bezzasadna. Ewolucja 
społeczno-ekonomiczna determinuje czy wręcz wymusza przemiany w świecie architek-
tury. Uznanie spuścizny form historycznych jako jedynego trwałego w wartości tworzywa 
do współczesnych kreacji jest postawą kontrowersyjną. W 1966 roku ukazała się ksiąŜka 
Roberta Venturiego ZłoŜoności i sprzeczność w architekturze – co dało początek poszuki-
waniom swobodnej formy odzwierciedlającej współczesne potrzeby i wymogi historycznej 
spuścizny. Stąd postmodernizm, pomimo powierzchownych odniesień do historii oraz 
zadziwiających czy wręcz nieoczekiwanych przeobraŜeń w formę, intelektualnie dał 
moŜliwości połączenia czy pogodzenia tego, co go poprzedzało, z tym, czego oczekiwano 
od współczesności. Richard Meier tak opisuje Centrum Geety’ego: „W myślach wciąŜ 
powracam do Rzymian do Willi Hadriana, do Capraroli, z powodu ich rytmu prze-
strzennego, masywnego wyglądu, wraŜenia porządku, sposobu, w jaki budowle i krajobraz 
wzajemnie przynaleŜą do siebie”13. 

Jednak jak pokazuje teraźniejszość, owa postawa była zbyt powierzchowna. Kierunek 
nie znalazł odpowiedniego umocowania, by na trwale dać moŜliwości współczesnej kreacji. 
Jest zjawiskiem w sztuce architektury. Natomiast zdecydowanie odnaleźć moŜna w nim 
budowle monumentalne.  

Być moŜe zasadne jest, by – jak pisze Leon Krier – świadome kreowanie-budowanie 
świata architektury oparte było na pewnych zasadach. Mówi, Ŝe miasto składa się z ulic 
i placów, kwartałów i monumentalnych budowli. Dowodzi, Ŝe klasyczne pojęcie urbani-
styki formowanej współcześnie jest jedyną drogą zachowania ciągłości architektury. Stąd 
konieczność budowania obiektów dostojnych, statycznych, powaŜnych – tworzących centra 
publiczne o odpowiedniej randze.   

Poszukując monumentu w architekturze najnowszej, wytypować moŜna obiekty niosące 
znamiona monumentu. Być moŜe to Opera w Sydney (Jörn Utzon, 1957–1973), La Grande 
Arche, La Defense – ParyŜ (Otto von Spreckelsen, 1985–1989), Muzeum Guggenheima 
w Bilbao (Frank O. Gehry, 1991–1997), czy teŜ nowsza Opera na Teneryfie (Santiago 
Calatrava, 1991–2003). Ta monumentalna sala koncertowa mieści 1558 miejsc. Usytu-
owana jest w porcie Wysp Kanaryjskich jako obiekt o wielkim znaczeniu, w zamyśle władz 
miasta stanowić ma centralny punkt dzielnicy. Wysoka na ok. 60 m betonowa łupina 
wznosi się na schodkowej platformie. Biała, zdefiniowana rzeźbiarska forma dominuje 
w zabudowie portowej.  

Piękno i wyjątkowość formy, osiowość kompozycyjna oraz kontekst stanowią o monu-
mentalnym charakterze obiektu. 

Modernizm opierał się na produkcji przemysłowej, modularności, postępie wieku 
maszyny. Teraźniejszość to czas informacji, a raczej szumu informacyjnego. Tu powstaje 
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architektura generowana na podstawie danych. Być moŜe to informacja stanowi nową 
formę, architekturę w nowej skali. Wydaje się, Ŝe Rem Koolhaas z duŜą sprawnością 
porusza się właśnie w takim środowisku. 

 

 
Fot. 3. Opera na Teneryfie, Hiszpania, Santiago Calatrava (źródło: P. Jodidio, Santiago Calatrava, 

Taschen, Kolonia 2008) 

Photo 3. Opera-house on Tenerife, Spain (source: P. Jodidio, Santiago Calatrava, Taschen, 
Cologne 2008) 

Jego dystans czy stosunek do ruchu nowoczesnego, dorobku modernizmu czy kierun-
ków współczesnych sprawia, Ŝe jego dzieła i poglądy zdecydowanie wyprzedzają współ-
czesnych twórców (i to nie tylko czasowo, ale i znaczeniowo). 

Działania architektoniczne poprzedzone pracą na modelach (fizycznych, teoretycznych) 
dają zaskakujące rezultaty. Przeprowadza analizy w niespotykanej dotychczas skali glo-
balnej.  

I tak, choćby w wyniku przekształceń modelu-schematu domu jednorodzinnego stwo-
rzono budowlę sali koncertowej Casa da Musica w Porto. To przykład na zmianę skali 
architektonicznej, ale i kontekstu. Wydaje się, Ŝe mocna geometryczna forma o białej ele-
wacji mocno oddziałuje w otoczeniu miejskim. 

Siedziba chińskiej telewizji w Pekinie TVCC w formie wielkiej struktury stalowej 
symbolizującej siłę komunistycznych Chin, potęgę w dobie globalizacji, swoją skalą, 
zasięgiem oraz stopniem skomplikowania obrazuje inną/nową artykulację w architekturze 
Rem Koolhaasa. Brak związku z miejscem czy wręcz odrzucenie jakiegokolwiek kontekstu 
to symbol jego przestrzennych eksperymentów. PotęŜne, być moŜe monumentalne (bo nie-
osiągalne) „monstrum” stanowi samo o sobie, bez wpływu lokalnego świata zewnętrznego.  

Działalność twórcza Koolhaasa opiera się na niespotykanych dotąd zasadach – mowa tu 
nie tyle o kierunku czy stylu architektonicznym, a o idei, motywacjach i o celu. Zdaje się, 
Ŝe ma miejsce czytelna próba ogarnięcia, zdefiniowania oraz przełoŜenia współczesnych 
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zjawisk globalnych na formę zbudowaną i zaprogramowaną w odpowiedni sposób. Być 
moŜe kreuje on na własne potrzeby nowy kontekst, u podstaw którego leŜą nie tylko myśli 
ze świata abstrakcyjnego, artystycznego, a przede wszystkim ze świata liczb, danych. Two-
rzone mapy „OMA Atlas” zapełniane analizą róŜnorakich współczesnych zjawisk w świe-
cie (począwszy od migracji, biedy, sytuacji politycznej, po analizę rozwoju sieci handlowej 
potęŜnych globalnych korporacji) dają szeroki pogląd na skalę problemu. Prawdopodobnie 
głębokie i dalekie konteksty, często zaskakujące, dają moŜliwość stworzenia tak wyjątko-
wych dzieł architektury – dzieł na miarę nowych czasów, spośród których, być moŜe, uda-
łoby się wyznaczyć typologię monumentu współczesnego.  

3. Podsumowanie 

1. Czy istnieje dzisiaj monument? Prawdopodobnie tak, jednak w formie odległej od kla-
sycznego pojęcia komponowania architektury. Współczesna forma monumentu spełnia 
m.in. funkcję publiczną. Związana jest z pamięcią, religią, polityką. Zmienił się język 
architektoniczny – paradny wystrój zastąpiła monolityczna i surowa bryła. 

2. Czy monument to sprawa kontekstu, otoczenia? Z analizy przykładów wnioskować 
moŜna, Ŝe rola kontekstu – tła jest bardzo istotna.  

3. Jaka skala wyznacza monument? Wydaje się, Ŝe wielkość/gabaryt budowli ma znaczenie 
– powinna odznaczać się w otoczeniu – stąd rola kontekstu. 

4. Czy monument to problem wystroju (stylizacji)? W minionych epokach było to podsta-
wowym kryterium. Dziś juŜ prawdopodobnie nie. Nie ma stylów w architekturze – nie 
ma stylu określającego monument. MoŜna przypisać zbiór wspólnych cech architekturze 
monumentalnej.  

5. Jaką rolę odgrywa w architekturze współczesnej? Cel budowy monumentów jest taki 
sam jak w przeszłości. Wydaje się jednak, Ŝe istnieją nowe powody i preteksty. Dziś 
architektura monumentalna nie jest zarezerwowana jedynie dla władz państwowych czy 
kościelnych. Wznoszona jest równieŜ przez inwestorów prywatnych. 
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