
SKĄD SIĘ BIERZE PRZECIĘTNA ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA?

WHERE AVERAGE HOUsING ARCHITECTURE COMEs FROM?

W niniejszej publikacji autor przedstawił problem jakości architektury na tle rozwoju mieszkalnictwa wielo-
rodzinnego oraz czynnik motywacyjny w tym zakresie. Uniknięto w ten sposób rozważań pozbawionych 
właściwego im kontekstu ekonomicznego, kulturowego i społecznego. Podniesiona została tym samym 
kwestia minimum użytkowego i plastycznego dzieła architektonicznego jako składników tego samego pro-
cesu twórczego. 
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In this publication the autor presents architecture quality problem based on the example of multiple dwelling 
housing. This document includes also motivational factors assigned to this problem. This way avoiding con-
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limits and artistic work as being parts of the same creative process.
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Obecnie na problem architektury, w tym miesz-
kaniowej, należałoby spojrzeć inaczej niż uczyniono 
to w dwudziestym stuleciu. W okresie drastycznych 
nierówności społecznych wczesnego kapitalizmu, 
a następnie po zakończeniu drugiej wojny światowej 
dążenie do udostępnienia mieszkań całej ludności 
stało się celem głównym. Rozstrzygnięć wymagała 
wówczas nie tyle kwestia wyrazu plastycznego, ile 
sposobu kształtowania środowiska mieszkaniowego. 
Jednak mimo iż w architekturze dominowała wów-
czas maniera eklektyzmu, to podstawowe reguły 
kompozycji architektonicznej były oparte na teorii 
witruwiuszowskiej.

W latach trzydziestych, a szczególnie pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych dwudziestego stulecia, 
w dobie ożywionej migracji ludności ze wsi do 
ośrodków miejskich, cel polityki mieszkaniowej 
został zdominowany przez liczbę budowanych 
mieszkań. Mieszkalnictwo zostało w tym czasie 
powiązane z zabudową wielorodzinną i uprzemy-
słowione. Kompleksowość, masowość i krótki czas 
realizacji, ale niejednokrotnie również banalność 
i powtarzalność stały się wówczas jego cechami cha-
rakterystycznymi. Podobna sytuacja, acz wynikająca 
z odmiennych przesłanek, miała miejsce w krajach 
komunistycznych. Blokowiska, będące całkowitym 
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1. „Niedoinwestowana architektura” – budynki mieszkalne STBS przy ul. Wierzyńskiego i Botanicznej w Szczecinie (u góry; 
źródło: archiwum własne) oraz „architektura kapitału” – ekskluzywne budynki mieszkalne przy ul. Uzdrowiskowej w Świ-
noujściu (u dołu; źródło: archiwum własne)

1. „Architecture of low capital” – residental buildings STBS at Wierzynskiego and Botaniczna Str. in Szczecin (at the head; 
source: author’s archive) and „architecture of capital” – residental exclusive buildings at Uzdrowiskowa Str. in Swinoujscie 
after 2007 year (at bottom; source: author’s archive)
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zanegowaniem historycznych, europejskich kano-
nów sztuki wznoszenia zabudowy, stały się tam 
wówczas dominującą strukturą przestrzenną miast. 
Obecnie, w zamożnych społeczeństwach dąży się 
do ciągłego podnoszenia standardu zamieszkania 
i jakości architektury. Sytuacja stabilizacji zaryso-
wała się w ostatnich latach również w Polsce. Jest 
to okoliczność sprzyjająca formułowaniu koncepcji 
zwarcia systemów osadnictwa osiedlowego w du-
chu ponowoczesnej przestrzeni urbanistycznej jako 
obszarów architektonicznie zdegradowanych oraz 
określenia lub/i restytucji kanonów estetycznych. 
Można byłoby to osiągnąć, na przykład przez po-
nowne zastosowanie metod, które legły u podstaw 
powstania nowoczesnego mieszkalnictwa i archi-
tektury mieszkaniowej, a tym samym poszukiwania 
formy budowli wyrażającej jej tożsamość. Wydaje się 
mieć to niebagatelne znaczenie w sytuacji stałego 
dążenia do skracania czasu realizacji inwestycji, 
w tym przede wszystkim niezbędnego do przyjęcia 
optymalnych rozwiązań projektowych, ustawicznej 
presji czynników ekonomicznych i niskiej świado-
mości inwestorów w tym zakresie. Ostatnią kwestię 
celnie ujął reżyser filmowy Krzysztof Zanussi wspo-
minając o ich niejednokrotnie „niekompletnym awan-
sie” i „dysfunkcyjności społecznej” w warunkach 
szybkiego wzbogacenia się. Wszystko to prowadzi 
do deprecjacji kulturowego znaczenia architektury 
i spadku jej motywacyjnego oddziaływania na pro-
jektanta. Stąd już niedaleka droga do banalności 
i powtarzalności rozwiązań przewidzianych dla 
anonimowego i „wystandaryzowanego” użytkownika, 
nawet jeśli odzwierciedlają one antropocentryczny 
i holistyczny punkt widzenia architekta. Jak poważne 
konsekwencje niesie to zjawisko, pokazują liczne 
realizacje architektury mieszkaniowej o całkowi-
cie odhumanizowanym wyrazie plastycznym, acz 
zgodne z najnowszymi trendami stylistycznymi, 
wpisującymi się w osiągnięcia Bauhausu czy może 
mniej chlubny casus Osiedla Pruitt-Igoe. Stąd też 

w ultranowoczesnej architekturze, nie tylko mieszka-
niowej, próżno niejednokrotnie znaleźć odniesienia 
do teorii Witruwiusza. Bynajmniej, według słów jej 
propagatorów z pewnością składa się ona z decoru, 
dispositio, distributio, eurythmii, ordinatio i symetrii. 
Jednak te nobliwe określenia niepostrzeżenie za-
stępuje się pojęciem „mobilności”, „zmienności” 
i wreszcie „płynnej nowoczesności”. Naturalnie 
architektura w zależności od przypisanej jej funkcji 
poddana zostaje licznym ograniczeniom. O ile jej 
trwałość (firmitas) i utylitarność (utilitas) stały się 
kanonem również w dziedzinach pokrewnych o tyle 
piękno (venustas) poddane zostało niekończącej się 
dyskusji, w której poczesne miejsce zajęli choćby 
turpiści.

Jednak kwestią o kluczowym znaczeniu dla 
rozwoju nowoczesnej architektury okazało się 
niedostrzeżenie zagrożeń płynących z zastąpienia 
reguł intuicyjnym poszukiwaniem form. Zamiast je 
doskonalić i rozwijać, co wymaga rzetelnego przygo-
towania i wiedzy, architekturę zaczęto porównywać 
do sztuki i w artyzmie tworzyć nowy system kryteriów. 
Paradoksalnie jego wyróżnikiem stała się dowolność 
interpretacji, tym nośniejsza im skrajniejsza w kwe-
stionowaniu kanonów.

Wydaje się, że w celu podniesienia jakości 
współczesnej architektury mieszkaniowej, należa-
łoby sięgnąć do doświadczeń międzywojennego 
ruchu spółdzielczo-lokatorskiego. Naturalnie przyję-
ta w nim wówczas zasada rekomendacji członków 
i wynikająca stąd metoda programowania obszarów 
mieszkaniowych, konsultowanie rozwiązań plastycz-
nych i architektonicznych okazałyby się trudne do 
zastosowania w warunkach przyspieszonego rozwoju 
cywilizacyjnego społeczeństwa. Jednak nieduży 
zakres przedsięwzięć inwestycyjnych, szczególnie 
w okresie spowolnienia gospodarczego, pozwoliłby 
z pewnością na uzyskanie zdecydowanej poprawy 
jakości architektury. Kryje się za tym wszystkim rów-
nież istotny ze społecznego punktu widzenia aspekt 
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dydaktyczny, a w dalszej kolejności uwiarygodnienie 
działań architekta i wzrost jego prestiżu również 
w środowisku zawodowym. Za poszukiwaniem opty-
malnych rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych 
kryje się również droga do poszanowania działań 
poprzedników, a zatem zdolności kontynuacji ich 
poczynań. Stąd też nawet jeśli nowe zamierzenia są 
związane z koniecznością dokonania wyburzeń to 
nie powinny być one oparte na doraźnych i koniunk-
turalnych celach. Takie postawy determinują piękno 
architektury w nie mniejszym stopniu niż poczucie 
estetyki. Składnikiem venustas bowiem jest również 
celowość architektury, to znaczy, gdy dąży się do 
osiągnięcia kompromisu między racjami ogólnymi 
i wymaganiami osobistymi. Wówczas w dziele archi-
tektonicznym wybiega się zdecydowanie dalej niż 
wymagałaby tego zwykła przydatność. 

Po sprawdzone postawy i wzorce ideowe sięgnięto 
z doskonałym skutkiem choćby w pierwszych latach 
odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Niewątpli-
wie do zwolenników kontynuacji tych doświadczeń 
należała na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia 
Halina Skibniewska. Ideę zespołu mieszkaniowego 
jako obszaru aktywnego sąsiedztwa oparła na ko-
nieczności podjęcia dialogu z przyszłą wspólnotą 
w celu określenia dla niej ram funkcjonalnych i prze-
strzennych. W partycypacji społecznej na każdym 
etapie realizacji inwestycji upatrywała ona możliwości 
zaistnienia więzi sąsiedzkich i tym samym osiągnięcia 
pożądanej „zwartości” zbiorowości mieszkańców. 
Stąd też działania te odzwierciedlały przede wszyst-
kim dążenie do osiągnięcia określonego kształtu 
stosunków społecznych (Sady Żoliborskie; Skibniew-
ska, Scholtz, 1959). Przesądziło to o ich całkowitej 
odmienności od dość rozpowszechnionych wówczas 
w środowisku projektantów architektury mieszka-
niowej poglądów o kluczowej roli czynników este-
tyczno-kompozycyjnych. Skibniewska projektowała 
zgodnie z potrzebami użytkownika. Forma stała się 
odzwierciedleniem funkcji, a jej głównym atutem oka-

zał się umiar. Dowiodła ona tym samym, że w okresie 
komunizmu, i w każdych warunkach stymulowanych 
sztucznymi bodźcami, istnieją możliwości działania 
na podstawie doświadczeń i znajomości postaw 
mieszkańców, nie zawsze jasno sformułowanych (…) 
opartych na odpowiedzialności społecznej architekta 
i potrzebie rozmów z ludźmi [1].

Zadekretowany państwowy utylitaryzm, które-
go odzwierciedleniem stało się uprzemysłowienie 
mieszkalnictwa i uregulowania normatywne z prze-
łomu lat 60. i 70., ostatecznie położyły kres idei 
osiedla społecznego i związanego z nią poglądu 
o możliwości ponownej idealizacji architektury. 
Jednak kwestią o kluczowym znaczeniu dla rozwo-
ju ówczesnego mieszkalnictwa w Polsce okazała 
się typizacja. Wielkopłytowe „tworzywo” wywarło 
szczególnie destrukcyjny wpływ na jakość roz-
wiązań architektonicznych i plastycznych, których 
ubogość pogłębiła wrażenie monotonii osiedlowych 
założeń urbanistycznych. Z kolei dążenie do opty-
malizacji kosztów produkcji w „fabrykach domów” 
okazało się mieć ścisły związek z ograniczeniem 
różnorodności asortymentu, a tym samym jakości 
architektury. Doprowadziło to do ujednolicenia 
układów i wysokości zabudowy. Mimo wszystko 
działania te uznano za postępowe i ze wszech 
miar pożądane. Jednocześnie ich skala, a w szcze-
gólności towarzyszący im entuzjazm społeczny 
wykluczyły możliwość oceny następstw w dłuższej 
perspektywie czasowej. Jakby tego było mało teorie 
Witruwiusza uznano za balast opóźniający postęp. 
Jednocześnie starano się powstrzymać postępujący 
w poprzednich dziesięcioleciach proces atomizacji 
miast polegający na powstawaniu luźnych konglo
meratów niezależnych osiedli. Tworząc podstawy 
do integracji miejskiej tkanki mieszkalnousługowej 
dążono do odwrócenia tendencji związanych z de-
precjacją architektury mieszkaniowej [2].

W latach 70. budownictwo mieszkaniowe wkro-
czyło w epokę „płynnej, szybko postępującej nowo-
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czesności”. Miarą tempa jego ówczesnego rozwoju 
stała się nie tyle ilość przedsięwzięć inwestycyjnych, 
ile niepomierny wzrost ich technicznej i technolo-
gicznej jakości oraz wskaźników powierzchniowych. 
Rozmach i wyniki tych działań sprawiły, że dystans 
dzielący Polskę od państw wysoko rozwiniętych uległ 
wówczas zdecydowanemu zmniejszeniu. Jednocześ-
nie przyniosły one najwyższy od zakończenia drugiej 
wojny światowej poziom społecznej akceptacji. 
Przyniosło to zmierzch idei osiedla społecznego jako 
anachronicznej i zupełnie nie pasującej do nowego, 
przede wszystkim konsumpcyjnego modelu życia. 
Postęp w tej dziedzinie zakłócił kryzys gospodarczy 
z początku lat 80. Dalsze poszukiwania w zakresie 
kierunków rozwoju architektury mieszkaniowej siłą 
rzeczy zogniskowały się wokół kontynuacji projektów 
i realizacji pojedynczych zespołów zabudowy lub ich 
części na ogół o dość odległej proweniencji oraz 
koncepcji humanizacji blokowisk. Ostatecznie epoka 
komunizmu pogrążyła kraj w niedostatku i monotonii 
architektonicznej, ale również pozostawiła pokolenie 
obarczonych uciążliwym etosem kontestatorów. 
Architektura stała się rzeczą nie tyle bezużyteczną 
(L. Vaccini) czy odzwierciedlającą jedynie formę 
(F. W. J. Schelling), co pogrążoną w ideowym i twór-
czym marazmie. 

Reforma polityki państwowej polegająca na stop-
niowym odchodzeniu od powszechnego subsydiowa-
nia mieszkalnictwa z początku lat 90. wywarła istotny 
wpływ na obraz architektury mieszkaniowej. Stąd też 
w ostatniej dekadzie dwudziestego stulecia pojawiły 
się w Polsce trendy estetyczne będące nawiązaniem 
zarówno do rodzimych wzorów z przełomu lat sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych, jak również występu-
jących w krajach wysoko rozwiniętych. Zwrócono się 
w nich między innymi ku ideom ruchu nowoczesnego. 
W ich puryzmie i użyteczności upatrywano przesłanek 
demokratycznych.

Załamanie się sytuacji w budownictwie mieszka-
niowym na początku lat 90. stanowiło odzwiercied-

lenie trudności związanych z przejściem od systemu 
nakazowo-rozdzielczego do rynkowego. Ogromna 
dynamika ówczesnych zmian przyniosła także nie-
korzystne następstwa. Mobilność ekonomiczna i or-
ganizacyjna uczestników procesu inwestycyjnego 
niejednokrotnie stała się przyczyną nierzetelnego 
wykonawstwa, niskiej jego kultury oraz niedosta-
tecznego stopnia zabezpieczenia interesów stron. 
Z kolei brak uregulowań prawnych przyczynił się 
do masowego napływu materiałów i technologii 
z zagranicy niejednokrotnie nie spełniających 
krajowych wymagań. Nie mogło to pozostać bez 
wpływu na jakość architektury mieszkaniowej, którą 
zdominowały rozwiązania dysharmonijne i o niskiej 
wartości plastycznej. Jednocześnie znalazła się 
ona w nurcie poszukiwań światowych charaktery-
zujących się ogromną różnorodnością ale również 
skrajnymi przeciwnościami. Wiele wskazuje na to, 
że najbardziej istotną przesłanką w kształtowa-
niu architektury, w tym również mieszkaniowej, 
w przyszłości będzie dążenie do zharmonizowania 
z otoczeniem, osiągnięcia wysokiej jakości plastycz-
nej i odzwierciedlenia indywidualnych preferencji 
użytkowników.

Oczywiście nie należy mityzować architektury 
twierdząc, że może w niej istnieć jeszcze jedno lub 
inne jądro, ani tym bardziej domagać się stworzenia 
szczególnych procedur jednoznacznie porządkują-
cych pole działania architekta. Należy również unikać 
skrajnych poglądów, jako jedynej lub/i pozytywnej 
siły sprawczej postępu, bowiem z pewnością stoją 
one w sprzeczności z Teorią Witruwiusza. Banałem 
pozostaje twierdzenie, że architektura zawsze znaj-
dowała się w ścisłym związku z uwarunkowaniami 
ekonomicznymi, sytuacją prawną i własnościową 
oraz stukturami decyzyjnymi. Ponieważ sytuacja ta 
z natury rzeczy determinuje działania projektanta to 
jego decyzje nierzadko polegają na konieczności 
dokonywania mniej lub bardziej autonomicznych 
wyborów. Jednak podobnie jak rozwiązywanie zło-
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żonych problemów za pomocą prostych środków 
z reguły nie przynosi spodziewanych rezultatów, 
tak równie złudne jest pokładanie nadziei w mocy 
sprawczej dyskusji środowiskowych. Projektowanie 
architektury zawsze było indywidualnym procesem 
twórczym, w którym wiodącą, dydaktyczną rolę 

powinny pełnić racjonalne argumenty i umiejętności 
architekta. Właśnie te cechy przesądzają o wyjąt-
kowości architektury wśród jakże wielu przejawów 
działalności człowieka. Stąd właśnie bierze się 
przeciętna lub ponadprzeciętna architektura, również 
mieszkaniowa.
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