
552

Andrzej Tokajuk*

DZIEŁO  ARCHITEKTONICZNE  W  PRZESTRZENI  MIASTA  –
WSPÓŁCZESNE  POSTAWY  TWÓRCZE

ARCHITECTURE  IN   A  CITY  SPACE  –  CONTEMPORARY
DESIGN  ATTITUDES

Zagadnienie relacji przestrzennych obiektów architektonicznych z kontekstem w jakim powstają, zwłaszcza
w przypadku kontekstu miejskiego, wydaje się problemem ważnym. Rozwój teorii i praktyki architektonicznej
oraz teorii budowy miast w XX wieku, zaowocował zdefiniowaniem kilku odmiennych postaw twórczych w tej
materii. Powstałe relacje dzieło architektury – przestrzeń miasta nie zawsze tworzą harmonię przestrzeni.
Coraz powszechniejsza staje się postawa twórcza projektowania budynków –„ikon”, której konsekwencją
jest nieciągłość przestrzeni miejskiej. Należy zauważyć, że o tym, czy powstanie nowa – wysoka jakość
przestrzeni, decyduje nie tylko nowa forma bądź jej elementy, ale również w dużym stopniu charakter
samego kontekstu.
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The problem of relation architectural work – city space seems to be important and complicated. The deve-
lopment of architectural and urban theory in XX century caused that a few different concepts of design
attitudes in that matter were defined. They differ in  understanding of the role and meaning of contemporary
architecture. Created relations architecture – city context are not always harmonious. Designing „icon”–
buildings becomes the most popular idea now and it leads to noncompact city space as the consequence.
The charakter of the context has also the influence for a quality of created space relation.
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Problem relacji dzieła architektonicznego do jego
otoczenia, wpływu na otaczającą przestrzeń, okre-
ślany również jako zagadnienie  kształtowania no-
wych form architektonicznych w odniesieniu do kon-

tekstu miejsca nie jest nowy – właściwie istnieje tak
długo, jak istnieje architektura. Zagadnienie to doty-
czy relacji wznoszonych dzieł architektury zarówno
do naturalnego krajobrazu, jak i do przestrzeni zurba-



553

nizowanej, w której powstają. Nowe „rzeczy archi-
tektoniczne” – często wartościowe i interesujące same
w sobie – nie są kształtowane odpowiednio do miej-
sca, w którym powstają, np. w sensie morfologicz-
nym bądź symbolicznym; czasami powodują chaos
w przestrzeni. Projekt architektoniczny jest związany
z miejscem, nadaje znaczenie miejscu – przekształ-
ca je w momencie powstania kreując nowe cechy
przestrzeni, tworząc nową całość struktury urbani-
stycznej lub krajobrazu naturalnego [1]. Sposób,
w jaki takie relacje są kształtowane jest uwarunko-
wany przede wszystkim sposobem pojmowania roli
i znaczenia architektury.

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia
w relacji dzieło architektoniczne a przestrzeń miejska,
zurbanizowana. Spowodowane jest to również tym, iż
dzieło architektoniczne odnosi się również do idei
miasta – idei jego tworzenia. O ile w mieście dziewięt-
nastowiecznym zasady tych relacji były czytelne, to
w wieku dwudziestym wystąpiło wiele postaw twór-
czych w tym zakresie. Miasto dziewiętnastowieczne
tak lubimy za proste zasady: porządek ulic, które wy-
znaczały zasady kształtowania elewacji, budynki uży-
teczności publicznej były mocno związane z przestrze-
niami publicznymi i infrastrukturą – wszystko to
stanowiło mocny, określony kontekst. Ostatni wiek
zmienił pewne jak dotąd zasady kształtowania miast,
sformułował nowe, a co za tym idzie zmienił relacje
dzieło – przestrzeń miejska, doprowadzając w konse-
kwencji do chaosu. Zrozumienie, w jaki sposób bu-
dować projekt, kształtować miejsce, w którym będzie
on zlokalizowany stało się bardziej złożone. Zmieniły
się relacje pomiędzy strukturą urbanistyczną, nastąpi-
ły też  zmiany w społeczeństwie (kulturze, ekonomii,
technologii, itp.). Punktem wyjścia takich relacji była –
jak dotąd – klasyczna zasada utrzymania właściwej
skali budynku, który powinien respektować skalę tkan-
ki urbanistycznej otoczenia. Wysokość budynku, ale
też kompozycja bryły, podziały fasad, materiały, fak-
tura, detale to cechy otoczenia, które powinny być

brane pod uwagę podczas tworzenia nowych dzieł
w klasycznym rozumieniu procesu projektowego.

Pierwszą postawą twórczą w historii architektury
współczesnej, która zerwała z obowiązującym kano-
nem była postawa architektów nurtu modernizmu.
Zafascynowanie technologią oraz sformułowane
nowe determinanty spowodowały powstawanie m.in.
wysokich biurowców, superjednostek mieszkanio-
wych, osiedli, które całkowicie zmieniły sylwety miast
i relacje do otaczającej przestrzeni. Agnostyczna
definicja Le Corbusiera: architektura to jest gra brył
w świetle, odcina się od jakiejkolwiek mistyki, „rzecz
architektoniczna” staje się najważniejsza. Modernizm
pozostawił po sobie znaki zwłaszcza w warstwie urba-
nistycznej, w przestrzeni miast – jako konsekwencję
doktryny urbanistycznej kształtowania przestrzeni
opartej na Karcie Ateńskiej. Dzieła modernizmu – to
obiekty o architekturze współczesnej, ale z reguły
świadomie ignorującej kontekst. Niekiedy są to re-
alizacje o bardzo znacznych gabarytach w stosunku
do obiektów otoczenia, co wywołuje poważne skutki
przestrzenne. Przykładem takiego obiektu może być
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Barcelonie autorstwa
Richarda Meiera. To wybitne dzieło architektury mo-
dernistycznej zlokalizowano w starej dzielnicy mia-
sta Raval. Obiekt świadomie ignoruje morfologię za-
budowy sąsiadującej, chociaż przed budynkiem
o potężnych gabarytach (120 × 35 metrów) i skali
podjęto próbę wykreowania przestrzeni publicznej
o ciekawym charakterze.

Wśród dzieł architektonicznych – „klasycznie
modernistycznych” realizowanych w ostatnich deka-
dach (zwłaszcza na przełomie XX i XXI wieku), od-
najdziemy również przykłady realizacji ocenianych
przez krytykę pozytywnie w aspekcie relacji z oto-
czeniem. Możemy do nich zaliczyć m.in. budynek
Metropolitan Normana Fostera w Warszawie. Obiekt
odpowiada dokładnie pięciu zasadom architektury
współczesnej Le Corbusiera: jest oparty na słupach,
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„unosi” się ponad terenem, posiada „wolną” fasadę,
„wolny” plan, horyzontalną kompozycję i płaski dach
[2]. Zastosowano w nim system żelbetowych słupów
i żelbetowych płyt stropowych. Te zasady budowy
były różne od tradycyjnych. Ich zastosowanie oraz
sposób komponowania bryły doprowadziły do po-
wstania architektury może nie do końca harmonizu-
jącej z otoczeniem, ale w pewien sposób odpowia-
dającej uwarunkowaniom miejsca [3].

Dobrymi przykładami architektury właściwie osa-
dzonej w przestrzeni miasta, a mającej swoje korze-
nie w modernizmie są realizacje niektórych architek-
tów wywodzących się ze Szkoły Architektury w Grazu
(Austria)[4]. Dzieła m.in. Klausa Kady, Michaela Szysz-
kowitza, Karly Kowalski, Guntera Domeniga, Volkera
Giencke to oryginalna współczesna architektura
kreatywna, respektująca uwarunkowania kontekstu.
W tych przypadkach powstały nowa jakość przestrze-
ni architektoniczno-urbanistycznej i architektura od-
powiadająca czasom, w których żyjemy.

Odmienna od modernistycznej postawa twórcza
w aspekcie relacji dzieła architektury z otaczającą
przestrzenią miasta  została zdefiniowana w nurcie
postmodernizmu. Inny sposób pojmowania przez
architektów-postmodernistów roli i znaczenia archi-
tektury przejawiał się m.in. w operowaniu metaforą,
poszukiwaniu ducha miejsca i związków z przeszło-
ścią, stosowaniu rozwiązań urbanistycznych operu-
jących klasycznymi elementami (ulica, plac, pierze-
ja, itp.) w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, a także
w scenograficznych formach aranżacji przestrzeni.
Transformacje wzorców przeszłości i użycie detali
klasycyzujących znajdziemy m.in. w projektach Ja-
mesa Stirlinga, Charlesa Moora, Michaela Gravesa,
Ricardo Boffila i innych, a sam Stirling stwierdza, iż
…architektura powinna być historią kontynuacji [5].

Twórcze traktowanie elementów symbolicznych
oraz tradycyjnych w kontekście otaczającej przestrze-

ni odnajdziemy też w projektach niektórych polskich
architektów, np. w pracach Marka Budzyńskiego.
Jedna z jego sztandarowych realizacji – gmach Sądu
Najwyższego przy placu Krasińskich w Warszawie,
charakteryzuje się autorską interpretacją elementów
kompozycji przestrzennej i detalu, a powstałą archi-
tekturę należy ocenić jako progresywną. Inny przy-
kład wykreowania dobrych relacji przestrzeni dzieła
architektury z przestrzenią miasta to realizacja dziel-
nicy Ursynów Północny w Warszawie, zwłaszcza zaś
zlokalizowanego tam kościoła, zadziwia też świado-
mość fantastycznie założonej sekwencji przestrze-
ni w architekturze mieszkaniowej [6]. Jakże często
w Polsce obiekty sakralne nie są integrowane z prze-
strzenią miasta, a wręcz wydzielane ogrodzeniem,
co zaburza ciągłość przestrzeni!

Najbardziej spektakularna postawa twórcza ostat-
nich kilkunastu lat w relacji dzieła architektoniczne-
go i przestrzeni miasta to wznoszenie obiektów-ikon
(signature design). Nie musi ich łączyć ten sam styl,
ale powinny charakteryzować się oszałamiającą bryłą,
łamiącą granice estetyki i zasady konstrukcji; po-
winny być również zaprojektowane przez sławnego
architekta. Jak twierdzi znany krytyk architektury, Char-
les Jencks, budynki ikony to nieuchronna konsekwen-
cja rozwoju cywilizacji obrazkowej, showbiznesu i eko-
nomicznego wzrostu. To konieczność dziejowa [7].
Niektóre z takich realizacji rozsławiają miasto, zmie-
niając jego charakter (np. Muzeum Guggenheima
w Bilbao Franka Gehry’ego – dzieło o rewolucyjnej
tektonice, które zmieniło miasto w światową, kultu-
ralną metropolię czy Kunsthaus w Grazu, amorficzna
realizacja angielskich architektów Petera Cooka i Co-
lina Fourniera. Z reguły takie realizacje świadomie
ignorują kontekst. W nurcie tym wyrażanym poprzez
idee dekonstrukcji czy neokonstruktywizmu, forma nie
jest już rezultatem funkcji. Funkcja estetyczna staje
się dominującą siłą wyrazu dzieła sztuki, a konstruk-
cja jest tylko środkiem do uzyskania szokującej formy
[8]. Niektóre takie obiekty oddziaływają pozytywnie
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na przestrzeń miasta (tzw. efekt Bilbao) o takich reali-
zacjach również możemy mówić, iż przynależą do ar-
chitektury współczesnej kreatywnej.

Istnieją jednakże obiekty zaprojektowane w ogó-
le bez żadnych analiz relacji z otoczeniem, głównie
po to, aby w mieście ślad po sobie pozostawił sław-
ny twórca! Nie tworzą one pozytywnych relacji „no-
wego” ze „starym”. Takie przykłady to  architektura
regresywna – jest ich wiele, a miasta na początku
XXI wieku stały się zbiorem ikon, a nie ciągłą prze-
strzenią. Charakterystyczne przykłady o takim cha-
rakterze to m.in. budynki wysokie (np. Torre Agbar
Jeana Nouvela w Barcelonie czy projektowany wie-
żowiec Lilium Tower Zahy Hadid w Warszawie – przy-
kład mało pozytywny, gdyż jak się okazało jego po-
mysł powstał na długo zanim autorka obejrzała
miejsce przyszłej realizacji).

Na tym tle pozytywnie prezentują się dzieła ar-
chitektury innej postawy twórczej – minimalizmu.
Ta bardzo skromna architektura zazwyczaj dobrze
„wpisuje” się w miasto, nie dominuje, nie „krzyczy”
i często jest interesująca. Takimi pozytywnymi przy-
kładami mogą być tutaj Muzeum Sztuki Współcze-
snej MOCA w Nowym Yorku pracowni SANAA –
uznane przez media za najlepszy budynek użytecz-
ności publicznej w USA w 2007 (autorzy: Kazuyo
Sejima i Ryue Nishizawa), czy nowe skrzydło mu-
zeum Nelsona-Atkina w Kansas City (Bloch Building
– nagroda roku 2008 przyznana przez Amerykański
Instytut Architektów) autorstwa Stevena Holla.
W pierwszym przypadku na kompozycję bryły skła-
da się siedem prostopadłościanów, ustawionych
i poprzesuwanych jeden na drugim. Przesunięcia
„pudełek” umożliwiły doświetlenie pomieszczeń,
a elewacje wykonano z aluminiowej siatki. Taka po-
stawa twórcza jest bliska stwierdzeniu Witolda Ryb-
czyńskiego, który m.in. mówi, że nie ma powodu,
dla którego nowy budynek miałby wyróżniać się spo-
śród istniejących, jeśli nie ma on jakiegoś specjal-
nego znaczenia [9].

Podobne postawy twórcze, bliskie minimalistycz-
nej, spotykamy w architekturze współczesnej lokali-
zowanej na obszarach o wartościach kulturowych.
Gdy kontekst architektoniczno-urbanistyczny ma cha-
rakter obiektów zabytkowych nowo projektowane
budynki są często traktowane jako tło w stosunku
do istniejących. Nowe szklane fasady zachowują się
neutralnie, „odbijając” ważne obiekty zabytkowe
(architektura tłowa). Chociaż taka architektura jest
skromna, prosta, pozbawiona zbędnego detalu – to
przy zachowaniu dobrych proporcji, odpowiednich
podziałów elewacji i kompozycji formy, może powstać
dobra jakość nowej przestrzeni architektoniczno-
urbanistycznej [10].

Kończąc rozważania na temat relacji przestrzen-
nych dzieła architektonicznego i jego kontekstu
trzeba wspomnieć o stosunkowo nowej metodzie
twórczej – kształtowaniu heterotypów. Heterotypy –
to postawa-metoda twórcza występująca głównie
podczas modernizacji przestrzeni zurbanizowanej,
przekształcania monofunkcyjnych obszarów już za-
budowanych w obszary o wielu funkcjach, np. miesz-
kaniowej, usługowej, użyteczności publicznej, rekre-
acyjnej oraz przestrzeni publicznych. W aspekcie wizji
kształtowania współczesnego miasta, metoda ta wy-
daje się słuszna także podczas planowania i projek-
towania nowej tkanki architektoniczno-urbanistycznej
na niezurbanizowanych obszarach.

W niniejszej syntezie współczesnych postaw re-
lacji dzieła i przestrzeni miasta pominięto przykłady
realizacji pseudoarchitektonicznych oraz przykłady
kontynuacji tradycji zawierających bezpośrednie cy-
taty z przeszłości. Tradycji nie wolno bowiem trakto-
wać jako stały powtarzalny wzór, formę, ale jako prze-
kaz wiedzy, której aktualność musi dokonywać się
przez jej stały rozwój.

Projektowanie obiektów architektonicznych kreu-
jących dobre relacje z kontekstem w jakim powstają,
zwłaszcza w przypadku kontekstu miasta, wydaje się
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problemem ważnym i skomplikowanym. Rozwój teorii
i praktyki architektoniczno-urbanistycznej, rozwój teo-
rii budowy miast w XX wieku, zaowocował zdefinio-
waniem kilku odmiennych postaw twórczych w tej
materii. Powstałe relacje dzieło architektury – prze-
strzeń miasta nie zawsze tworzą harmonię przestrze-
ni, najwięcej negatywnych oddziaływań i dysonan-
sów przestrzennych dotyczy modernistycznych dzieł
architektury. Paradoksalnie to, co było sztandarowym
założeniem modernizmu – doktryna urbanistyczna,
stało się przyczyną jego wielu porażek.

Coraz powszechniejsza staje się postawa twór-
cza projektowania budynków – „ikon”, której konse-
kwencją jest nieciągłość przestrzeni miejskiej. Trze-
ba pamiętać, że o tym, czy powstanie nowa – wysoka
jakość przestrzeni, decyduje nie tylko nowa forma
bądź jej elementy, ale również w dużym stopniu cha-
rakter samego kontekstu. W warunkach kontekstu
nieciągłego, rozproszonego, niejednoznacznie zde-
finiowanego bardzo ważne są wytyczne i warunki
zabudowy określone w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzeni. W przypadku zbyt szczegó-

łowego, restrykcyjnego, albo błędnego zdefiniowa-
nia zapisów planu istnieje prawdopodobieństwo po-
wstania kiczu, pastiszu i architektury regresywnej –
amorfologicznej w różnej postaci.

Wartościowy, ciągły kontekst miejski oraz właści-
we sformułowanie warunków brzegowych do projek-
towania – architektonicznych, a zwłaszcza urbani-
stycznych (gabaryty, podziały,  wysokość, proporcje,
brak ograniczenia materiałowego) dają szanse
powstania architektury kreatywnej, o wysokich wa-
lorach przestrzennych.  Wydaje się, że edukacja ar-
chitektoniczna zbyt mało miejsca poświęca należy-
temu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu
do projektowania w różnych warunkach kontekstu
miasta. Każda epoka posługuje się innymi materia-
łami, a tworzona architektura zawsze jest i będzie
„nowa” w zastałym, istniejącym otoczeniu. W aspek-
cie relacji z kontekstem, nie da się jednoznacznie
rozstrzygnąć, czy harmonia z miejscem jest lepsza
niż kontrast. Ale z pewnością dzieło architektury
powinno być osadzone w realiach czasów, w któ-
rych powstaje.
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