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Małgorzata Włodarczyk *

PRZESTRZEŃ ARCHITEKTONICZNA POSTZDEFINIOWANA

POST DEFINITED ARCHITECTURAL SPACE

Podejmując bezpośrednio hasło – postawione przez organizatorów Konferencji pn: „Definiowanie przestrze-
ni architektonicznej”, pozwolę sobie poruszyć potrzebę i odczuwalność przestrzeni ogólnospołecznej
w kontekście obecnych zjawisk kulturowych czy merkantylnych. Przedstawione przykłady dotyczą dwóch
obiektów: pierwszego zlokalizowanego w obrębie tzw. Pierwszej obwodnicy Krakowa i drugiego w obrębie
drugiej. Pozwoli to na pokazanie, iż problem nie zależy od wieku danego kontekstu, ale jest problemem
ogólnym w skali miasta, nie tylko Krakowa i mówi o przestrzeni architektonicznej postzdefiniowanej. Tu
ograniczę się jednak do przykładów krakowskich, pokazanych na ilustracjach. Czyli moglibyśmy mieć zatem
do czynienia z przestrzenią zrównoważoną? A w tej chwili, moim zdaniem, nie mamy. Ale parafrazując
Władysława Tatarkiewicza: tyle bez mała błędów przestrzennych we współczesnym mieście, ile oczekiwań
plastycznych na dzieło architektoniczne.

Słowa kluczowe: przestrzeń, rozwój, Kraków

Taking straight a catchword-topic set by organizers of the Conference as: „defining an architectural space”
I will touch the problem of the need and perception of public space in the context of nowadays culture and
commerce. Described are two examples of architecture in Kraków: the one is located near first ring road of
old city, the another is located next to second ring road. These reveal the problem does not depend on the
age of surrounding but covers whole town area, not only the Kraków’s one, and describe a post-defined
architectural space. Examples are located in Kraków only, shown in illustrations. Can we deal with balanced
environmental space? In my opinion not, at the moment. And paraphrasing words of Władysław Tatarkie-
wicz: in contemporary town there are as much spatial mistakes as demands to obtain architectural master-
piece.
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Podejmując bezpośrednio hasło – postawione
przez organizatorów Konferencji pn: „Definiowanie
przestrzeni architektonicznej, Dzieło architektonicz-
ne w przestrzeni współczesnego miasta”, pozwolę
sobie poruszyć temat potrzeby odczuwalności prze-

strzeni ogólnospołecznej w kontekście obecnych
zjawisk kulturowych czy merkantylnych. Przedsta-
wione przykłady dotyczą dwóch obiektów: pierw-
szego zlokalizowanego w obrębie tzw. Pierwszej ob-
wodnicy Krakowa [1], drugiego w obrębie Drugiej
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obwodnicy [2] . Pozwoli to na pokazanie, iż problem
nie zależy od wieku danego kontekstu, ale jest pro-
blemem ogólnym w skali miasta, nie tylko Krakowa i
mówi o przestrzeni architektonicznej postzdefiniowa-
nej. Tu ograniczę się jednak do przykładów krakow-
skich, pokazanych na ilustracjach.

Zatem podążając tą drogą należy zwrócić uwa-
gę, iż przestrzeń architektoniczna w większości miast
w Polsce, ale i w krajach tzw. daleko posuniętego
liberalizmu została zniweczona. Stosuje się w nich
bowiem rozwiązania bądź to nostalgicznie związane
z wiekiem XIX, narzucane przez służby konserwator-
skie, bądź to akceptuje się traktowanie architektury
jako swoistych wieszaków służących jedynie celom
komercyjnym. Zatracona zostaje zatem więź z miej-
scem początkowym, w którym autor – bez koniecz-
ności uwzględniania wspomnianych obecnych uwa-
runkowań – projektował w kontekście właściwej
miejscu, danej przestrzeni architektonicznej. Wiele
obiektów było ongiś swoistymi znakami miejsca, prze-
strzeni czy kulturalnego dostosowania do kontekstu.
Może można by się w pełni zgodzić z tezą zawartą
w wytycznych kierunkowych dla uczestników konfe-
rencji. Myślę, że jednak nie, w kontekście wszystkich
obiektów. Miasto zdaje się być, nie będąc nim co
prawda do końca, a raczej szczególnym niż ogól-
nym palimpsestem. A przy tym działania teraźniej-
sze bywają konstruktywne i przy nadawaniu np. no-
wych funkcji „szanują”: miejsce, znak, kontekst
i porządek przestrzeni. Niestety rzadko, ale jednak
tak. Jaka zatem może być odpowiedź na poszukiwa-
nie idei dzieła architektonicznego we współczesnym
mieście? W jego przestrzeni? Wydaje się, że poszu-
kiwanie to wyrasta z wewnętrznych potrzeb projek-
tanta i próby edukacji estetycznej odbiorców prze-
strzeni współczesnego miasta.

Ważne jest ich zrozumienie dla miejsca, wiedzy
i kultury wobec sytuacji, w której kreuje się nowe
wartości przy poszanowaniu dla pewnej ciągłości:

czy to materialnej, czy duchowej. Współczesne mia-
sto stawia wyzwania i pytania: jak dzieło architek-
toniczne powinno się odnieść zarówno do uży-
teczności dzieła architektonicznego, jak i do jego
kontekstu we współczesnym mieście. Wydaje się
znowu, że jest to równoważne z poszanowaniem tzw.
dobrej kontynuacji lub, jak to jest obecnie w modzie,
z uwzględnieniem tzw. zrównoważonego rozwoju.
Czy zatem jest jak to napisała E. Więcławowicz-Gyur-
kovich, cytując inną wypowiedź: Każdy wielki artysta
daje początek nowemu światu, w którym znajome
rzeczy wyglądają tak, jak nigdy przedtem nie wyglą-
dały dla nikogo? [3] Raczej tak, ale należy mieć na
baczeniu, iż do każdej współczesnej ingerencji na-
leży podchodzić indywidualnie. Zastanawiając się
nad problemem architektury postzdefiniowanej za-
uważyć można, iż określenie to dotyczy ram czaso-
wych a nie formalnych. Oczywiście próba i takiego
definiowania zjawiska mogłaby być interesująca, ale
tchnie przebrzmiałym postmodernizmem. Zatem je-
śli ramy czasowe, to co one oznaczają dla mnie.
Mówią, że coś zostało już zdefiniowane, od począt-
ku do końca zaprojektowane i było samodzielną
budowlą istniejącą w przestrzeni miejskiej. Wraz
z przynależnymi jej ozdobnikami bądź urządzeniami
towarzyszącymi. Jej współczesna użyteczność nie
powinna sprowadzać się zatem tylko do roli tła lub
rusztowania. A tak jest obecnie w większości dzieł
architektonicznych w przestrzeni współczesnego mia-
sta obecnie. Jest to właśnie architektura post zdefi-
niowana, różna czasem całkowicie od architektury
i przestrzeni miasta projektowanych.

Tak rozumując nie można przejść obojętnie wo-
bec dwóch przykładów: Teatru „Bagatela” i Domu
Towarowego „Jubilat”, w Krakowie, a jest ich daleko
więcej. Teatr „Bagatela” zagubił się w przestrzeni
urządzeń służących komunikacji publicznej [4]. Nie
sposób w pełni odbierać go w kontekście miejsca,
czy to idąc czy to jadąc. A idea eksponowania na-
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rożnika budynku formą rzeźbiarską została zastąpio-
na na poły telewizyjną reklamą [5]. Wpisany jest on
obecnie w bałagan panujący również i na innych,
również XIX-wiecznych kamienicach sąsiednich, nie
wszystkich jednakże, jakiejkolwiek, poza czasową,
wartością. Dom Towarowy „Jubilat” [6] stanowi na-
tomiast przykład pokazujący jak można „używać”
budynku w formie wieszaka na reklamy, witającego
wjeżdżających do Krakowa od strony południowej.
W tym jednym z najbardziej eksponowanych w urba-
nistyce Krakowa narożników [7], przecież jak pisze
Jacek Purchla i Marcin Fabjański [8]: szklana archi-
tektura (...) należy do złotej fazy funkcjonalizmu pierw-
szej połowy lat sześćdziesiątych. Czy tak ma wyglą-
dać użyteczność dzieła architektonicznego, budynku
dla przestrzeni współczesnego miasta? Czy na tym
obecnie polega definiowanie przestrzeni architekto-
nicznej? Nie mając na uwadze niektórych współcze-
snych realizacji, skupię się na zastanych.

Ale co tyczy się tej właśnie przestrzeni zasta-
nej,  w tzw. dobrych lokalizacjach przegrywa ona
z komercją, o której była mowa. Jak wspomina Mar-
ta Leśniakowska [9]: masowość architektury związa-
na z powstawaniem i ekspansją miast, demokraty-
zacją i stałym od XIX w. wzrostem światowej populacji,
rodzi uniformizację (...). Ta zaś prowadzi do zachwia-
nia tradycyjnych systemów stratyfikacji przestrzennej,
zmiany lub dotarcia do ustalonych hierarchii i granic.
Zastanawiając się nad definiowaniem przestrzeni
architektonicznej, w przestrzeni współczesnego mia-
sta przypomina się Roman Ingarden [10] ze swoimi
rozważaniami m.in. dotyczącymi teorii poznania.

Poznajemy, wg Niego,  „stare” dzieło przyobleczone
w „nowe” szaty.

Odnajdywanie zatem dzieł jest niezwykle trudne
dla niewprawnego oka, we współczesnym mieście.
Jednocześnie możemy próbować znaleźć napięcia
między kulturą a sztuką. Jeśli na sztukę – dzieło ar-
chitektoniczne – nałożymy komercyjną popkulturę
związaną z biznesem, to otrzymujemy efekt, o któ-
rym wspomniałam powyżej. Cytując Wiesława Jusz-
czaka [11] wypadałoby dodać: (...) sztuka odleglej-
sza jest od kultury, niż kultura od cywilizacji, nawet
jeśli między dwiema ostatnimi da się wskazać jakieś
różnice. Co zatem rozumiem przez przestrzeń archi-
tektoniczną post zdefiniowaną? Bynajmniej nie po-
dzielanie stanowiska L. Kriera, bo to o czym tu mowa
nie oznacza architektury postmodernistycznej. W
moim rozumieniu jest to architektura powstała w kon-
tekście i potrzebie adaptacji istniejącej przestrzeni
publicznej do potrzeb współczesnych, do potrzeb
współczesnego miasta, ale również przy użyciu języ-
ka współczesnych, można tu czytać modernistycz-
nych a nie postmodernistycznych, środków wyrazu
dotyczących zarówno poszczególnych obiektów jak
i przestrzeni urbanistycznej. Czyli moglibyśmy mieć
zatem do czynienia z przestrzenią zrównoważoną?
A w tej chwili, moim zdaniem, nie mamy. Ale parafra-
zując Władysława Tatarkiewicza [12]: tyle bez ma-
ła błędów przestrzennych we współczesnym mieś-
cie, ile oczekiwań plastycznych na dzieło architekto-
niczne. Miejmy zatem nadzieję, że będą powstawały
dzieła architektoniczne w przestrzeni współczesne-
go miasta.
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PRZYPISY

[1] Budynek Teatru „Bagatela” u zbiegu ulic, tuż przy wlo-
cie do ul. Szewskiej (dawniej Teatr „Rozmaitości”).
[2] Budynek Domu Towarowego „Jubilat” przy ul. Koś-
ciuszki.
[3] Ewa Więcławowicz-Gyurkovich, [w:] Nowa architektura
Krakowa realizowana w zabytkowym kontekście w ostatnich
dwudziestu latach, [w:] Architektura Krakowa, Dzieje, bada-
nia od nowa, tom I, IHAiKZ, Kraków, 2003, s. 305.
[4] Il. 1
[5] Il. 2
[6] Il. 3
[7] Il. 4
[8] J. Purchla, M. Fabjański, Historia architektury Krakowa
w zarysie, Kraków 2001, s. 103.
[9] M. Leśniakowska, Co to jest architektura?, Warszawa
1996, s. 93.
[10] R. Ingarden, Studia z teorii poznania, PWN, 1995, s.
68–70.
[11] W. Juszczak, Fragment, Wyd. Zamek Królewski w War-
szawie, s. 153.

[12] W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, cyt: Ostatecznie
– tyle jest bez mała pomyłek, ile teorii. Są nie tylko we wcze-
snych teoriach, od których zaczynała się bezimienna reflek-
sja estetyczna, ale także w ostatnich, dojrzalszych teoriach
naukowej estetyki, s. 397.
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