
TRWAŁOŚĆ – UŻYTECZNOŚĆ – PIĘKNO ARCHITEKTURY  
SZPITALNEJ 
POMIĘDZY TRADYCJĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ

sTRENGTH – UTILITY – BEAUTY OF HOsPITAL ARCHITECTURE
BETWEEN TRADITION AND FUTURE

Jest powinnością architekta, by budynek, który projektuje, był trwały, użyteczny i piękny – słowa Witruwiusza, 
sprzed dwóch tysięcy lat, zawarte w traktacie: De architektura libri decem [1], nadal skłaniają do analizy 
powstającej architektury i szukania obowiązujących w niej założeń estetycznych. Dotyczy to również ukształto-
wanej na styku wielu dziedzin, architektury zdrowia, która, służy cierpiącemu człowiekowi i przyczynia się do 
odtworzenia naruszonych przez chorobę więzi z resztą zdrowego świata [2]. Jak zatem kształtować przestrzeń 
współczesnego szpitala, by sprzyjała leczeniu, rehabilitacji oraz profilaktyce zdrowia? Czy odpowiedzi nadal 
możemy szukać w zawartych w traktacie Witruwiusza poglądach na prawa rządzące architekturą?
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Well building has three conditions: strength, utility and beauty. The words of Vitruvius, contained before two 
thousand years in the Treaty: De architektura libri Decem, still driving for analysis of architectural creativity.
The paper summarizes the problem with the contemporary hospital architecture. The past and the modern 
hospital are now completely different institutions. Development of medicine and views on the methods of 
treatment result in the change of its functional and spacious programs. How do we shape the space of 
modern hospital that favored treatment and rehabilitation? Can we continue to seek the answer in the Treaty 
of Vitruvius and in his views on laws governing the architecture?
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 The end is to build well...
 Henry Wotton [3]

TRWałOŚĆ
Trwałość i użyteczność stanowią o materialnym 

wymiarze architektury. Nie można ich lekceważyć, gdyż 

ściśle wiążą się z bezpieczeństwem i jakością funkcjo-
nowania budowli oraz względami ekonomicznymi wa-
runkującymi jej powstanie. Widać to przy projektowaniu 
współczesnych szpitali, które jest wyjątkowo złożonym 
i trudnym procesem – stosowanie skomplikowanych 
technologii, zagęszczenie różnego rodzaju instalacji, 
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konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego. Szpital 
jest swoistym miastem w mieście – miejscem pracy 
personelu medycznego oraz miejscem leczenia, za-
mieszkania i wypoczynku chorego człowieka. Kształt 
szpitala, podobnie, jak realizowane w nim zadania, 
zależą od szeroko rozumianego kontekstu kulturowego. 
Istnieją jednak normy, których nie można przekraczać, 
jeżeli w szpitalu mają być realizowane, zaawansowane 
technologicznie, procedury medyczne.

Jedną z cech architektury, także szpitalnej, od 
zawsze była jej trwałość. Architekci pragnęli tworzyć 
budynki, które mogłyby przetrwać setki lat. Przy-
kładami takiego działania mogą być zachowane do 
dzisiaj, najstarsze, europejskie szpitale. Powstały 
w 1123 r. londyński szpital św. Bartłomieja, pocho-
dzący z 1288 r. Szpital Santa Maria Nuova we Flo-
rencji czy przebudowywany w latach późniejszych, 
ale ufundowany w 1231 r. Hôtel Dieu w Paryżu. Są 
to gmachy bardzo okazałe, ale niedostosowane do 
potrzeb współczesnego szpitalnictwa. Wymuszona 
rozwojem medycyny modernizacja pochłania ol-
brzymie koszty [4]. Można powtórzyć za angielskim 
architektem Johnem Weeksem: Szpitale budowane 
w dotychczasowy sposób są przerażająco długotrwa
łe [5]. Trwałość budowli nie zapewnia niezmienności 
sposobu jej użytkowania. Obiekty o sztywnych ukła-
dach konstrukcyjnych trudno poddają się adaptacji 
do wymogów nowoczesnego szpitala [6].

Czy trwałość przestaje być jedną z wartości nad-
rzędnych? Postępuje proces globalizacji, wzrasta 
tempo życia, które staje się coraz bardziej zmecha-
nizowane i zunifikowane, używa się coraz więcej 
rzeczy jednorazowych. Architektura współczesna 
również poszukuje nowych środków wyrazu. Znacze-
nie trwałości ulega zmianie, ale nie zanika. Związane 
z użyciem wysokiej jakości materiałów, odpowiednio 
dobranej konstrukcji i wyborem bezpiecznego usytu-
owania budowli, nadal jest cenione. Powraca mądra 
myśl Witruwiusza: (...) tak należałoby dobierać mate
riał, aby sztuka budowania była sztuką umiejętnego ich 

stosowania [7] Kiedy idea trwałości staje się jednak 
tylko dekoracją, wartość architektury się dewaluuje. 
Dawniej budynki wznoszone były z kamienia, dzisiaj 
są nim jedynie okładane. Często to żelbetowe szkie-
lety o elewacjach pokrytych okładziną z kamienia. 
Architektura doświadcza iluzji. Tworzy fikcję trwałości, 
którą akceptuje większość odbiorców. Rozwiązaniem 
problemu powinna być architektura, unikająca bez-
myślnego powielania tradycyjnego wzorca oraz doko-
nująca świadomego wyboru odpowiednich środków 
wyrazu, dostosowanych do czasu i miejsca.

UŻyTeCZnOŚĆ
Sposób użytkowania współczesnego szpitala ulega 

zmianie. Architektura dawnych szpitali była bardziej 
dostosowywana do społecznych potrzeb, dzisiejsza 
jest bardziej dopasowywana do skomplikowanych norm 
i przepisów. Szpital nieprzystosowany do najnowszych 
wymogów funkcjonalnych stanowi zagrożenie dla bez-
pieczeństwa pacjentów. Obecnie coraz większy nacisk 
kładzie się na prewencję, niż na leczenie. W nowo pro-
jektowanych obiektach umieszcza się razem poradnie 
i laboratoria diagnostyczne. Grupuje się oddziały korzy-
stające ze wspólnego personelu, sprzętu i pomieszczeń. 
Zmniejsza się powierzchnia komunikacyjna szpitala 
i w konsekwencji zwiększa jego zwartość. Czas lecze-
nia ulega skróceniu i mimo rosnącej liczby pacjentów, 
zmniejsza się liczba łóżek. Wzrost odwiedzających 
powoduje z kolei zwiększenie przestrzeni przeznaczonej 
na spotkania z chorymi. Działalność szpitala opiera się 
nadal na zunifikowanych procedurach medycznych. 
Zwiększa to jego sprawność i przepustowość, ale 
zmniejsza psychologiczny komfort [8]. 

Można powtórzyć za Witruwiuszem, że (…) celo
wość budowli zapewni bezbłędne rozplanowanie prze
strzeni, nie ograniczające możliwości jej użytkowania [9]. 
Architekci zdrowia nie mogą skupiać się tylko na este-
tyce szpitala. Powinni posiadać umiejętność empatii, 
która przybliży ich do przyszłych użytkowników i ułatwi 
zrozumienie przyszłych zdarzeń oraz rzeczywistych 
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potrzeb i zachowań ludzkich w stworzonej przez nich 
przestrzeni [10]. Na terenie szpitala, doświadcza się 
słabości i ułomności ludzkiej natury. Spotyka się wspól-
notę ludzi chorych i tych, którzy przychodzą, by ulżyć 
im w cierpieniach i przywrócić zdrowie [11]. Architekt 
musi znać potrzeby użytkowników, dla których tworzy 
projekt i którzy dokonają jego rzeczywistej weryfikacji. 
Jakość rozwiązań architektonicznych przekłada się bez-
pośrednio na jakość funkcjonowania w architekturze: 
na bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, swobodę 
poruszania się w przestrzeni i dostępność do natural-
nego środowiska, komfort użytkowania albo na stres, 
zmęczenie, poczucie zagrożenia zdrowia i życia [12].

Architektura musi podążać za rozwojem medycy-
ny. Już Witruwiusz podkreślał znaczenie wiedzy me-
dycznej w zawodzie architekta [13]. Przestrzeni szpi-
talnej nie możemy jednak budować tylko w oparciu 
o lekarskie specjalności. Przy projektowaniu należy 
myśleć o uniwersalności, gdyż koszt funkcjonowa-
nia szpitala w przyszłości jest ważniejszy, niż koszt 
jego budowy [14]. Szpital powstaje bardzo długo, 
a potrzeby medycyny zmieniają się bardzo szyb-
ko. Projekt powinien umożliwiać, zmianę wielkości 
i przeznaczenia poszczególnych jego elementów. Być 
połączeniem funkcjonalności, minimalizacji kosztów, 
dobrej architektury i elastyczności.

Elastyczną przestrzeń szpitala można łatwiej 
przekształcać. Zunifikowana i przejrzysta sprzyja 
neutralności nowych budynków. Amerykańska krytyk 
architektury, Ada Huxtable nazwała styl budynków 
new economy: architekturą powierzchniową – ory-
ginalna fasada kryje neutralne, standardowe wnę-
trze, które można szybko przeprojektować. Zbytnia 
standaryzacja architektury rodzi jednak obojętność 
jej odbiorców. W takiej przestrzeni przywiązanie i za-
angażowanie zanikają [15]. Architektura spod znaku 
elastyczności oddziałuje na człowieka, który w niej 
funkcjonuje. Powierzchniowa architektura, odpowiada 
powierzchownym relacjom między jej użytkownikami. 
W neutralnej przestrzeni publicznej wspólna historia 

i pamięć zbiorowa obumierają. Budynki szpitalne 
powinny mieć do zaoferowania coś odmiennego, 
nieoczekiwanego i poruszającego.

PiĘknO
Pojęcie piękna wykracza poza materialny wymiar 

architektury, która będąc formą ludzkiej ekspresji 
i wyrazem jej wyobraźni, nie poprzestaje tylko na 
spełnianiu wymogów zwykłego budownictwa. Wraz 
z aspektem estetycznym, pojawia się zagadnienie 
architektury jako sztuki.

Już Witruwiusz pisał, że piękno jest w architekturze 
równie istotne jak jej użyteczność. Piękne jest to, co 
zgodne z rozumem, ale także to, co cieszy wzrok. 
Podkreślał wartość symetrii, która polega na harmo-
nijnej zgodności pomiędzy częściami dzieła i jego 
całością. Dowodził, że w pięknie zawarty jest również 
czynnik społeczny, którym jest stosowność dzieła, 
jego odpowiedniość do potrzeb i przyzwyczajeń ludzi. 
Obok piękna formalnego jest też funkcjonalne – obok 
symetrii – decor. O pięknie stanowi równocześnie 
czynnik psychologiczny: nie tylko obiektywna syme
tria, ale taki układ części, który w widzu budzi subiek-
tywnie przyjemne wrażenie. Witruwiusz nazywał go 
eurythmią, która polega na: pełnym wdzięku wyglądzie 
budowli i na właściwym zestawieniu poszczególnych 
członów. Osiąga się ją wtedy, gdy poszczególne 
człony budowli mają odpowiedni stosunek wysoko
ści do szerokości, szerokości do długości i w ogóle 
odpowiadają wymaganiom symetrii [16]. 

Człowiek potrzebuje psychicznego oparcia 
w każdym miejscu, w którym się znajduje, a w szcze-
gólności w trudnej przestrzeni szpitala. Potrzebuje 
oswojonej, przyjaznej architektury. Powinien zawsze 
mieć swoje miejsce na ziemi – własną przestrzeń 
egzystencjalną – zwykle jest to dom, rzadziej miejsce 
pracy, ale w czasie choroby – jest to właśnie szpital. 
Otaczający go świat rządzi się rytmicznymi regułami, 
które sprzyjają jego kodyfikacji. Architekt zdrowia sto-
sując się do tych reguł kreuje przyjazną dla odbiorcy 
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przestrzeń szpitala. Dlatego powinien mieć uzasad-
nienie dla każdej proponowanej formy architekto-
nicznej, oddziałującej na użytkownika. Zewnętrzny 
odbiór architektury nie powinien budzić niepokoju, 
a kompozycja wnętrza potęgować dezorientacji. Prze-
strzeń szpitala nie może wytwarzać wokół chorego 
nieprzyjaznego środowiska. Zgodnie z Witruwiuszem 
powinna za to cechować się harmonią i ładem. Łączyć 
piękno z funkcjonalnością i prawidłowo wypełniać 
powierzone jej zadania społeczne. Wydaje się, że 
nie ma tu miejsca na niepokojące, zbyt agresywne 
formy oraz relatywizm, dla którego piękno jako głów-
ny cel sztuki straciło już swój sens [17]. Architektura 
może spełnić swoją rolę tylko dzięki odbiorcy, który 
jej doświadcza. Przestrzeń szpitala ożywia i oswaja 
kontakt z człowiekiem chorym, który jest jej głównym 
odbiorcą. Jest dla niego schronieniem, które powinno 
być pozbawione wszelkiego przymusu.

Architekci mają dzisiaj olbrzymie możliwości tech-
nologiczne i materiałowe, ale tworzona przez nich 
przestrzeń szpitala nie może pogłębiać technokratycz-
nej samotności jej użytkowników. Architektura zdrowia 
powinna mieć ludzką miarę i skalę, być miejscem, 
w którym zarówno ci, co tu pracują, jak i ci, którzy to 
miejsce odwiedzają, czują się dobrze. Pozytywny od-
biór przestrzeni zdrowienia zapewni dbałość zarówno 
o jej wartość estetyczną, jak i etyczną.

POMiĘDZy TRaDyCjĄ a PRZySZłOŚCiĄ
Szpital dawny, a szpital współczesny to całkiem 

odmienne instytucje. Rozwój medycyny i wynikają-
ce z niego zmiany poglądów na metody leczenia 
powodują zmiany jego programów funkcjonalno- 
-przestrzennych [18]. Każda budowla kryje w sobie 
dokonania poprzednich pokoleń, ich wiedzę i umie-
jętności. Ten dorobek powinien zostać zachowany 
i wzbogacony. Szpital jest dzisiaj jedną z największych 
i najbardziej złożonych instytucji. Jego rola powinna 
być na nowo przemyślana. Należy sformułować inne 
możliwości uczestniczenia w życiu szpitala zarówno 

pacjenta, jak i personelu medycznego. Nowym rela-
cjom powinna towarzyszyć nowa jakość przestrzeni, 
która wpływa na ludzkie zachowania, a w kontekście 
choroby usprawni proces zdrowienia [19]. Współ-
czesna architektura zdrowia, powinna być dopaso-
wana duchem i estetycznym wyrazem do miejsca, 
w którym powstaje. Harmonijne łączenie przeszłości 
z przyszłością sprzyja tworzeniu spójnej, przyjaznej 
człowiekowi przestrzeni szpitala.

Obecnie jednym z najważniejszych zagadnień 
w projektowaniu nowych szpitali jest ich funkcjonalna 
decentralizacja. Wskazane byłoby zmniejszenie roz-
miarów obiektów szpitalnych, a także wprowadzenie 
systemu, w którym będziemy mieć do czynienia 
z jednostką nadrzędną i mniejszymi jednostkami pod-
ległymi, zlokalizowanymi bliżej społeczności, której 
mają służyć. Taki system byłby bardziej przyjazny 
dla pacjenta. Drugim niezwykle ważnym problemem 
byłoby stworzenie przestrzeni, w której pacjent czułby 
się w szpitalu jak u siebie w domu. Według profesora 
Stephena Verderbera z Tulane University w Nowym 
Orleanie: szpitale przyszłości będą niewielkie i bardzo 
elastyczne, co umożliwi ich adaptację do najróżniej
szych funkcji. W szpitalach tych będzie położony 
ogromny nacisk na kontakt pacjenta z naturą, a tera
pia, wspomagana przez rozmaite wirtualne symulacje, 
umożliwi choremu szybszy powrót do zdrowia [20]. 
Niewątpliwie, zmiany w projektowaniu jednostek 
służby zdrowia są konieczne. Problem ten jest dziś 
żywo dyskutowany w wielu krajach europejskich. 
Istniejąca baza szpitalna publicznej służby zdrowia, 
np. w Wielkiej Brytanii, w oczach ekspertów z SHA 
(Strategic Health Authority) wymaga szybkich dzia-
łań naprawczych. W najnowszych założeniach NHS: 
szpital powinien mieć dobrze rozwiązane funkcje, 
atrakcyjny wygląd, pozytywny wpływ na otoczenie, 
wspomagać proces leczenia, ułatwiać pracę per
sonelowi, skracać odległości do pokonania przez 
personel medyczny. Również eksperci AIA (American 
Institute of Architects) i AAH (Academy of Architec-
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ture for Health), którzy oceniają najlepsze projekty 
amerykańskich szpitali, sformułowali swoje kryteria: 
szpital powinien być dostosowany do wymogów 
stosowanych terapii, powinien wspierać efektywność 
opieki nad pacjentem, wspierać satysfakcję leczonego 
pacjenta, rodziny, warunki powinny być dostosowane 
do potrzeb chorych [21]. Dużym problemem jest 
modernizacja zabytkowych szpitali. Wprowadzanie 
nowych technologii i urządzeń medycznych do 
przestarzałych i często zaniedbanych placówek, 
tylko uwidacznia zły stan infrastruktury szpitalnej i jej 
niedostosowanie do obecnych wymagań. Potrzebne 
są działania zakrojone na szerszą skalę, zarówno 
na etapie projektowym, jak i w procesie realizacji 
inwestycji. Dobrym przykładem takiego rozwiązania 
jest zakończona w 2005 r. rozbudowa najstarszego 
nowojorskiego Bellevue Hospital wykonana według 
projektu Pei Cobb Freed & Partners. Najtrudniejszym 
zadaniem było połączenie zabytkowej części szpitala 
z nowoczesnym centrum ambulatoryjnym. Główny 
architekt Ian Bader stworzył przestrzeń jednoczącą 
w formie przestronnego atrium, które przekrył bardzo 
lekkim, szklanym dachem, przepuszczającym dzienne 
światło na ciekawą, historyczną fasadę (il. 1). Warun-
kiem sukcesu tego typu przedsięwzięć jest jednak 
dopływ znacznego kapitału.

Konieczne wydaje się również tworzenie inter-
dyscyplinarnych zespołów, których celem byłoby 
przygotowanie projektów, rozwiązujących problemy 
przestrzeni zdrowienia. Przykładem takiej inicjatywy 
jest powstały w 2004 w Glasgow Healing Environment 
Project Scotland, który ma na celu rozpowszechnie-
nie tej idei. Prace zaczęła grupa fachowców z sze-
rokim doświadczeniem w architekturze, w sztukach 
pięknych, w filozofii kultury, w służbie zdrowia i pro-
jektowaniu szpitali. Wspomagający leczenie efekt 
przestrzeni zdrowienia znany był przez tysiąclecia. 
Obecnie zagadnienie to powraca i staje się tematem 
poważnej dyskusji w planowaniu obiektów służby 
zdrowia. Działania te prowadzą do rozwoju architek-

tury szpitalnej, która byłaby bardziej przyjazna dla 
człowieka dotkniętego chorobą [22].

PODSUMOWanie
Trwałość – Użyteczność – Piękno – to cechy, któ-

rych doszukać się można w każdym z dzieł architektu-
ry, ale w różnych proporcjach. Trwałość i użyteczność 
są miarą architektonicznego potencjału. Piękno czyni 
z architektury sztukę. Pomimo innego rozkładania 
akcentów architektura dawna i dzisiejsza opiera się 
zwykle na tych samych pryncypiach. Nieprzypadkowo, 
te trzy witruwiuszowskie zasady zostały wymienione 
na medalu współczesnej nagrody Pritzkera.

Architektura szpitalna powinna zatem posiadać 
wyraźną funkcję i określoną konstrukcję oraz odpo-
wiedni i trwały materiał jako cechy charakterystyczne. 
Witruwiusz wymieniał również venustas – piękno lub 
atrakcyjność jako cechę równie niezbędną. Budynek 
nie może być wyłącznie trwały i funkcjonalny. Tworze-
nie architektury to obracanie się pomiędzy marzeniami 
i rzeczywistością, pomiędzy iluzją i materią. Proces 
humanizacji architektury zdrowia zmienił sposób jej 
postrzegania, już nie tylko jako użytecznej, leczącej ma
szynerii, ale również jako atrakcyjnego elementu archi-
tektury miejskiej. Jedną z najważniejszych wytycznych 
w projektowaniu i modernizacji przestrzeni zdrowienia 
jest elastyczność funkcjonalna i formalna. Szybki postęp 
technologiczny sprawia, że trudno przewidzieć potrzeby, 
w obliczu których szpital stanie w przyszłości.

Architektura, w tym architektura zdrowia, która 
pozostawia trwale ślady, powinna być pozytywnie 
odbierana zarówno dziś, jak i w przyszłości. Dlatego 
wielu, współczesnych architektów nadal stara się 
kierować zasadami, które przed dwoma tysiącami 
lat określił Witruwiusz. Architektura szpitalna zmienia 
się, ponieważ stale musi spełniać określone funkcje, 
stosować się do zmieniających się praw, panujących 
w medycynie. Jej aspekt techniczny rozwija się stale, 
jako przestrzeń użyteczna podlega zmieniającym się 
potrzebom ludzi, jako sztuka ma być dobra i piękna.
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