
SZKLANA ARCHITEKTURA W KONTEKŚCIE TRWAŁOŚCI,  
UŻYTECZNOŚCI I PIĘKNA

GLAss ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF DURABILITY,  
UsEFULNEss AND BEAUTY 

Trwałość, użyteczność, piękno to zasadnicze pojęcia związane z architekturą. Sformułowane przez Witruwiusza 
ponad dwa tysiące lat temu, są nadal aktualne, nawet w odniesieniu do współczesnej szklanej architektury, 
tak różnej od klasycznych dzieł – zmienia się jednak sposób ich interpretacji.
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Durability, usefulness, beauty there are principal ideas connected with architecture. Formulated by Vitruvius 
more then two thousands years ago, are still up-to-date, even when comparing with glass architecture, so 
different from classical works of architecture – however the way of their interpretation is changing.
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Trwałość, użyteczność i piękno (firmitas, utilitas, 
venustas) to zasadnicze pojęcia , które od czasów 
Witruwiusza są podstawą teoretycznych rozważań 
na temat architektury. Porządkują zagadnienia 
związane z konstrukcją, funkcją i estetyką dzieła 
architektonicznego. Mimo że zostały sformułowa-
ne ponad dwa tysiące lat temu, do dziś pozostają 
aktualne – zmienia się jednak sposób interpretacji 
poszczególnych pojęć. Wynika to z faktu, że świat 
otaczający człowieka ulega ciągłym przeobraże-
niom. Z upływem czasu zmieniają się potrzeby 
i upodobania użytkowników, zmieniają się również 
strategie budowania i warsztat architekta. Wpro-
wadzane są coraz doskonalsze technologie, nowe 
rozwiązania materiałowe i techniczne, a w ostatnim 

czasie pojawiają się także nowe możliwości w za-
kresie wykorzystania wspomagania komputerowego 
w projektowaniu i produkcji. Wszystko to ma wpływ 
na sposób tworzenia architektury i zmianę kryteriów 
jej oceny.

Rozwój nowych technologii materiałowych i roz-
wiązań technicznych, który dokonał się w ostatnich 
trzech dekadach, spowodował m.in. dynamiczny 
rozwój szklanej architektury, która zdominowała wize-
runek współczesnych miast. Większość znaczących 
i reprezentacyjnych budowli to obiekty całkowicie 
lub w znacznej części przeszklone. Mimo iż w swym 
wyrazie zdecydowanie różnią się od klasycznej 
architektury, łączą walory użytkowe z techniczną 
doskonałością i nowoczesną estetyką. 
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Trwałość
Wg tradycyjnych poglądów, trwałość jest cechą, 

która pozwala budowli istnieć w niezmienionym stanie 
przez długi okres czasu. Wiąże się z solidnością wy-
konania, ze stabilnością konstrukcji i wykorzystaniem 
materiałów odpornych na zniszczenie. Oczywiście 
trwałość może mieć i inne znaczenie, poza siłą od
porności kamienia czy metalu [5].

Wszystkie budowle, niezależnie od tego, czy po-
wstały przed kilkuset czy przed kilkudziesięciu laty, 
podatne są na działanie czasu. Jedne pieczołowicie 
konserwowane, inne odbudowywane według starych 
wzorców, a jeszcze inne poddawane procesom mo-
dernizacji lub przekształceniom.

Szklane budynki, stanowią specyficzną grupę 
obiektów, które na dużą skalę wykorzystują szkło 
– materiał powszechnie uznawany za kruchy i łatwo 
ulegający zniszczeniu – wrażliwy na uderzenia, nagłe 
obciążenia i naprężenia termiczne. Udoskonalenia 
technologiczne, wprowadzane w ostatnich dziesię-
cioleciach (hartowanie, laminowanie i półhartowanie), 
wpłynęły na znaczną poprawę jego parametrów tech-
nicznych i zwiększyły możliwości jego wykorzystania, 
jednak nie wyeliminowały całkowicie jego wad. Czy 
zatem, w odniesieniu do obiektów przeszklonych 
można mówić o trwałości czy długowieczności, po-
dobnej do tradycyjnych budynków? Czy obiekty te 
mają szansę przetrwania porównywalną np. do egip-
skich piramid, czy też, w przyszłości, będzie można 
je podziwiać jedynie w książkach prezentujących 
historię architektury? 

Szklane budynki, które powstały w latach 50-70 
XX wieku (a więc jeszcze przed tzw. rewolucją tech-
nologiczną), są dowodem na to, jak szybko obiekty te 
starzeją się pod względem technologicznym, a często 
również i estetycznym (biurowiec PKP usytuowany 
obok Spodka w Katowicach). 

W ostatnich latach coraz częściej można obser-
wować działania zmierzające do wymiany starej, 
zewnętrznej obudowy szklanej na nową. Dzięki temu 

obiekty uzyskują lepsze parametry techniczne i nowy 
wizerunek (Opus 12 w Paryżu – fot. 2, VERTIGO TU/e 
w Eindhoven, budynek BIPROHUT-u w Gliwicach). 
Wymiana szaty zewnętrznej zmienia ich image, a rów-
nocześnie pozwala trwać strukturze konstrukcyjnej. 
Mimo transformacji, budynek pozostaje budynkiem 
– i to jest niezmienne. Tak więc w obliczu tego typu 
przekształceń, pojęcie trwałości zmienia swe dotych-
czasowe znaczenie.

Użyteczność
Architektura różni się od innych sztuk tym, że jest 

sztuka użyteczną, czyli oprócz trwałości i walorów 
piękna, spełnia także potrzeby wynikające z prze-
znaczenia obiektu (ilości i rodzaju pomieszczeń, roz-
planowania) oraz komfortu użytkowania (oświetlenia, 
mikroklimatu, akustyki). 

Budowle szklane są spełnieniem poetyckiej wizji 
szklanych domów, o której pisał Stefan Żeromski 
i odwiecznych ludzkich pragnień, by pozostawiając 
bezpiecznym we wnętrzu budynku, otworzyć go na 
zewnątrz [1]. 

Duże powierzchnie szklane, które były postrzegane 
głównie w aspekcie funkcji doprowadzenia naturalne-
go światła, do niedawna stwarzały wiele problemów 
użytkowych (przegrzewanie lub wychładzanie po-
mieszczeń, brak intymności). Obecnie, wraz z dyna-
micznym rozwojem nowych technologii (m.in. wprowa-
dzania powłok funkcyjnych, sitodruku) i stosowaniem 
rozwiązań technicznych ułatwiających sterowanie 
przepływem energii (m.in. różnego typu osłon), stają 
się bardziej przyjazne człowiekowi. Oprócz przeszklo-
nych ścian zewnętrznych, które są urzeczywistnieniem 
wizjonerskich idei stworzonych przed wielu laty przez 
Miesa van der Rohe, we wnętrzach starych i nowych 
obiektów coraz chętniej realizowane są także atria lub 
galerie przekrywane szklanym dachem. Łączą one 
zalety przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej, w ten 
sposób tworzą przestrzeń o nowej jakości i nowym 
sposobie użytkowania.
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1 Budynek biurowy Trutec, Seul, arch. Barkow & Leibinger (2006) / Office Building Trutec, Seul, arch. Barkow & Leibinger 
(2006), fot. Barkow & Leibinger    2 Budynek biurowy Opus 12, La Defense Paryż, 2000–02, arch. Valode & Pistre (2000–02) 
/ Opus 12 Office Tower, La Defense Paryż, arch. Valode & Pistre (2000–02), fot. E.Wala   3 Apple Story, Nowy Jork, arch. 
Bohlin, Cywiński, Jakson (2006) / Apple Story, New York, arch. Bohlin, Cywiński, Jakson (2006), fot.[8] [9]
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Postęp w zakresie nowych technologii oraz wzbo-
gacanie wiedzy dotyczącej właściwości fizycznych 
i mechanicznych szkła pozwala dziś na coraz większą 
swobodę w użyciu go jako materiału budowlane-
go. W porównaniu z tradycyjnymi, nieprzejrzystymi 
materiałami, jest ono materią bardziej elastyczną 
i wszechstronną, którą można dostosowywać do 
konkretnych potrzeb.

Oprócz tradycyjnych funkcji użytkowych – zwią-
zanych z doprowadzeniem światła, szkło coraz od-
ważniej wykorzystywane jest w elementach nośnych 
(żebrach, belkach, słupach). Konstrukcyjne wykorzy-
stanie szkła nie wynika jednak z jego użyteczności, 
ale raczej z poszukiwania zupełnie nowych rozwiązań, 
które potrafiłyby zaskoczyć i zadziwić użytkowników. 
Takie nietypowe zmagania z materią, uwieńczone 
innowacyjnymi realizacjami, mają wpływ na zdoby-
wanie nowych doświadczeń, a w konsekwencji na 
rozwój szklanej architektury (Budynek Willis Fader 
& Dumas w Ipswitch, Apple Story w Nowym Jorku 
– fot. 3, Pawilon szkła w Rheinbach).

Mimo iż szkło samo w sobie nie jest materiałem 
energooszczędnym, a wręcz przeciwnie jest niezwy-
kle podatne na niepożądane zyski i straty energii, jest 
chętnie stosowane w rozwiązaniach, które nawiązują 
do idei poliwalentnej osłony (Mike Daviesa) [2] [6]. 
Przegrody warstwowe, dwupowłokowe i inteligentne 
(interaktywne), zdecydowanie różnią się strukturą 
i wyglądem od zwykłej, pojedynczej ściany szklanej. 
Tworzone pod pretekstem poszukiwania energoo-
szczędności, często okazują się jedynie niedoskona-
łymi, eksperymentalnymi rozwiązaniami, które mimo 
ogromnych kosztów związanych z ich realizacją, nie 
spełniają związanych z nimi oczekiwań i mają jedynie 
prestiżowy charakter. 

Piękno
Piękno jest podstawowym kryterium, bez którego 

nie ma architektury. Czym jest piękno, na czym po-
lega i od czego zależy? 

Witruwiusz widział piękno budowli we właściwych 
proporcjach, logice matematycznej i odkrywaniu 
reguł. [7] Mimo iż w historii wzory piękna zmieniały 
się wraz z epoką i stylem, sformułowane przez niego 
kanony pozostawały nadal aktualne.

Najnowsza architektura zdecydowanie odbiega od 
klasycznego piękna, a jej różnorodność stylistyczna 
i formalna, która wynika z poszukiwania przez ar-
chitektów rozwiązań oryginalnych, utrudnia nowe, 
jednoznaczne zdefiniowanie tego pojęcia.

Współczesna szklana architektura również wpisuje 
się w tę różnorodność. W odróżnieniu od rozwiązań 
modernistycznych, w których szklane ściany trakto-
wano jako przezroczyste kurtyny oraz późnomoder-
nistycznych budowli, które znikały za lustrzanymi 
parawanami, realizowane obecnie budynki szklane 
wykorzystują całą gamę różnorodnych środków 
wyrazu, uzyskiwanych dzięki wielorakim właściwoś-
ciom plastycznym (przezroczystości, refleksyjności, 
semitransparencji) i dekoracyjnym szkła (serigrafii, 
kolorze, iluminacji), wyeksponowanym dzięki od-
działywaniu światła. Jak powiedział kiedyś William 
Morris: piękno naturalne tkwi w samym tworzywie. 
Praca artysty polega na jego wyeksponowaniu [4], [6]. 
Szklane obiekty są tego przykładem. Zachwycają 
doskonałością rozwiązań technicznych i pozwalają 
odkrywać osobliwości, które w tradycyjnej, masyw-
nej architektury nie występują lub są niezauważalne. 
W swym wyrazie odzwierciedlają ruch i zmienność 
– jedne z najbardziej charakterystycznych cech współ-
czesnych czasów, które wprowadzają do architektury 
nowy rodzaj ekspresji, zwiększają różnorodność jej 
postrzegania i likwidują jej statyczność, bezruch 
i oczywistość. Dzięki temu nie są nijakie, ale prowo-
kują, zaskakują, a niejednokrotne zachwycają (Sony 
Center w Berlinie). 

Ich piękno zawarte jest nie tylko w wykreowanych 
emocjach, ale także w oryginalności i niepowtarzalności, 
które uzyskiwane są poprzez świadomie kształtowa-
nie formy architektonicznej zarówno samej obudowy 
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szklanej jak i całego budynku. Obok prostych form 
o zróżnicowanym wyrazie estetycznym szklanej obu-
dowy (Biblioteka w Utrechcie, Trutec w Seulu – fot. 1), 
realizowane są również obiekty o niekonwencjonalnej, 
często wizjonerskiej formie. Ich realizacja wiąże się 
zazwyczaj z koniecznością pokonywania barier tech-
nicznych i technologicznych ((Biblioteka w Seattle, Citty 
Hall i Swiss Re w Londynie). Oryginalność szklanych 
budynków sprawia, że bardzo często obiekty te koja-
rzone są z konkretnym miejscem, a nawet uzyskują 
rangę architektury znaku (symbolu). 

Podsumowanie
Trwałość, użyteczność i piękno mają dziś szer-

szy wymiar. Ich wzajemna równowaga nadal stano-

wi o wartości i jakości działa architektonicznego, 
choć często jest wynikiem kompromisu we współ-
zależnym kształtowaniu układów funkcjonalnych, 
rozwiązań materiałowo-technicznych i formalno- 
-estetycznych. 

Współczesne obiekty szklane zmierzają do uzy-
skania osobliwego, coraz bardziej zróżnicowanego 
wyrazu estetycznego, a często także niepowtarzal-
nej formy. Udowadniają, że uznana architektura to 
nie tylko osiągnięcie harmonii, ale również sztuka, 
której efektem są zróżnicowane dzieła, obok któ-
rych nie można przejść obojętnie. Ich źródłem jest 
wiele aspektów twórczych. Najważniejsze jednak 
wynikają z chęci nadania budowli prestiżowego 
charakteru. 
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