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STRESZCZENIE
Wybitne budowle i zespoły sakralne, z istoty swojej powstawały dzięki odpowiednio wielkim ideom, zarówno wyrażanym przez inwestorów i twórców, a często również przy istotnym współudziale oraz wkładzie ze strony społeczności: lokalnych, klasztornych i innych.
Jednakże obok tych motorycznych, wysokich motywacji, wpływ na kształtowanie architektoniczne i urbanistyczne dzieł religijnych, miały potężne uwarunkowania polityczne, społeczne, kulturowe, a zwłaszcza religijne i między religijne. Te ostatnie były i pozostają
rozpięte pomiędzy: nienawiścią, obojętnością, tolerancją, zrozumieniem, szacunkiem
i solidarnością.
Słowa kluczowe: Architektura, historia, idea, miasto, religia, sacrum, twórczość.
ABSTRACT
Outstanding structures and religious complexes have, by their nature, been created
thanks to suitably great ideas, expressed both by investors and creators, and often frequently also with a substantial contribution made by local, monastic and other communities. However, in addition to those motoric, high motivations, those were powerful political, social, cultural, and especially religious and intra-religious determinants that exerted
an influence on the architectural and urbanistic shaping of religious works. Those religious and intra-religious determinants have been and continue to be spanned between
hatred, indifference, tolerance, respect, and solidarity.
Key words: architecture, history, idea, city, religion, the sacred, artistic works.
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Motywacje i materiały do niniejszej pracy są zakorzenione w – dotyczących miejsc kultu
religijnego – pracach badawczych i projektowych autora wykonywanych w jego życiu
zawodowym od czasów najdawniejszych do najnowszych. Autor, silnie osadzony w kulturze katolickiej, jako student architektury w Politechnice Krakowskiej aktywnie zaangażował się w zgłębianie i projektowanie architektury sakralnej pod kierunkiem czołowego
nauczyciela projektowania, Włodzimierza Gruszczyńskiego (1906-1973). Przy tej okazji
młody adept architektury znalazł się w orbicie zainteresowań miejscami kultu, zarówno
zanurzonymi w głębokiej przeszłości, jak również najbardziej współczesnymi oraz wizjo1
nerskimi – projektowanymi dla przyszłości i dla zamanifestowania postaw twórczych .
W toku lat 80. – 90. XX w., autor intensywnie prowadził praktykę projektową – w różnych
konfiguracjach autorskich – między innymi także w dziedzinie zespołów i budynków sakralnych. Był to przede wszystkim kościół poświęcony św. Bratu Albertowi (Kraków, 1985)
stanowiący mauzoleum jego doczesnych szczątków oraz będący miejscem ekspozycji
2
jego wspaniałego obrazu Chrystusa, w momencie z znanym z Ewangelii – Ecce Homo ,
3
obiekt uznany za jeden z najważniejszych w swojej generacji na gruncie polskim . Następnie dom S.S. Albertynek zlokalizowany opodal wymienionego kościoła (1987) stanowiący harmonijny element założenia klasztornego utworzonego przez wielkiego twórcę
Jana Karola Sasa Zubrzyckiego. Z kolei dom parafialny Dobrego Pasterza (Kraków,
1989) zawierający wewnętrzną kaplicę, sale dydaktyczne i mieszkania księży. Wreszcie
kościółek wotywny pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Podhala (Przełęcz Danielki
4
k/Jabłonki, 2005) . W trakcie intensywnej pracy badawczej i twórczej w dziedzinie miejsc
sakralnych, autor obszernie wypowiadał się w przedmiotowych sprawach na forach na5
ukowych i zawodowych .
Najbardziej współczesną oraz bezpośrednią przyczyną nowych badań i stworzenia na ich
podstawie niniejszej pracy, jest czynne uczestnictwo autora w pracach Grupy Roboczej
Miejsca Kultu (Groupe de Travail Lieux de Cult) działającej w ramach Międzynarodowej
Unii Architektów (UIA Union International de l’Architecture). Autor został do niej zaproszony przez jej przewodniczącego Konrada Kuczę Kuczyńskiego i pracuje nadal, pod
kierunkiem jego kolejnych następców Ewy Kuryłowicz i Jerzego Uścinowicza. Najbardziej
aktualnym źródłem badań autora w ramach prac Sekcji, było seminarium objazdowe
szlakiem Prowansji i Pirenejów, poczynając od licznych śladów kultury katarów – albigensów, aż po Lourdes. Podczas podróży, prezentacji oraz dyskusji autor miał okazję skorzystania z bogatej wiedzy kolegów: z Węgier (zagadnienia reformacji w Europie
Wschodniej), z Ukrainy (religia grekokatolicka, unici), z Francji w osobie Zygmunta Knyszewskiego – polskiego architekta osiadłego i działającego w Perpignan (katarzy, inne
wyznania odłączone od kościoła katolickiego i prześladowane), z alzackiego Strasbourga
Alberta Dubler’a – wiceprzewodniczącego UIA (mozaika zachodnioeuropejskiego protestantyzmu), wreszcie z Polski – Jerzego Uścinowicza (prawosławie, z odniesieniami do
Jerzego Nowosielskiego) i Konrada Kuczy Kuczyńskiego (wszechwiedza na tematy
miejsc kultu, usytuowana wokół osi wyznania katolickiego). Na kanwie tych doświadczeń

1

Kosiński Wojciech. 1978. Problematyka sakralna w architektonicznej szkole profesora Włodzimierza Gruszczyńskiego. Zeszyty Naukowe Pax. Zeszyt nr 1 (18) 180. Red. Czajkowski Zbigniew. Wyd. Instytut Wydawniczy
Pax. Warszawa, 180 s.
2
Kosiński Wojciech; Popławska Marzena. 1983. Idee i stylizacje. Kościół imienia Brata Alberta w Krakowie.
Architektura. Zeszyt 1 (431). Red. Gliński, Andrzej. Wyd. Arkady, Warszawa, 80 s.
3
Kucza Kuczyński Konrad; Mroczek Andrzej Artur. 1991. Nowe kościoły w Polsce. Red. Rober, Witold. Wyd.
Instytut Wydawniczy Pax. Warszawa, 416 s.
4
Kosiński Wojciech. 1994. Budowaliśmy razem - kościół na przełęczy między Orawą a Podhalem. Materiały
posesyjne Archisacra ‘94, Red. Kucza Kuczyński Konrad; Kuryłowicz Ewa. Wyd. Grupa Robocza UIA Miejsca
Kultu - Lieux de Cult - Sekcja Polska. Warszawa, 64 s.
5
Kosiński Wojciech. 1983. Totalizm i personalizm w polskiej architekturze współczesnej - na przykładzie kościołów. Materiały IV Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Arch. Współczesnej, w Mogilanach. Red. Szafer T.
Przemysław; Pęckowska Agnieszka. Wyd. Oddział Krakowski Polskiej Akademii Nauk. Kraków, 144 s.
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i inspiracji, autor sporządził – będący kanwą niniejszego artykułu – zapis/raport przezna6
czony dla osobnej publikacji naukowej.
Sacrum dwóch pozostałych wielkich religii Abrahamowch – islamu i judaizmu, autor miał
okazje studiować in situ. Urbanistykę i architekturę islamu badał autor zwłaszcza podczas
podróży studialnej szlakiem wielkich miast historycznych tzw. cesarskich (2010), studiując na obszarze współczesnego Maroka między innymi takie ośrodki islamu jak: Agadir,
Casablanka (największy i najwyższy w świecie nowoczesny meczet im. Hassana II.),
Essaouira, Fez, Marakesz, Meknes, Rabat. Sacra judaizmu studiował autor przede
wszystkim przy okazji uczestniczenia w światowym Jerusalem Seminar on Architecture –
Green Design (2009), odwiedzając m.in. Cezareę, Jerozolimę, Jerycho, Masadę i Tel
Aviv (w nim dzieła modernistyczne). Niezwykle atrakcyjne synagogi najnowszej generacji
zostały przez autora przebadane w Dreźnie oraz w Monachium, zaś bóżnice tradycyjne –
w Berlinie (odbudowana) i w Krakowie (oryginalne, odnowione).
Architektura i urbanistyka sacrum, zwłaszcza ujmowana w tak szerokim zakresie jak
w niniejszej pracy, posiada imponującą ilościowo i jakościowo literaturę przedmiotu.
Istotna cząstka tego zbioru została czynnie wykorzystana w niniejszej pracy i jako taka
znalazła się w załączonym spisie bibliograficznym. Wreszcie ważną intelektualną i faktograficzną pożywka dla tej pracy stały – niejako przy okazji – materiały napotkane przez
autora podczas przygotowywania innego obszernego dzieła autorskiego, monograficznej
7
syntezy nt. uwarunkowań i efektów w dziedzinie estetyki miast . Spośród ogromu informacji oraz wiedzy zgromadzonej wokół problematyki kształtowania przestrzeni sacrum,
autor na tle zarysowanych wyżej doświadczeń, skoncentrował się w niniejszej pracy na
szerokich uwarunkowaniach politycznych, kulturowych i światopoglądowych. W tym także
na kwestiach nietolerancji religijnej, konfliktów i wojen, które w przeróżny, dramatyczny, a
często arcyciekawy sposób stymulowały przemiany w przestrzeniach sakralnych.
Wiele konfliktów międzyludzkich, plemiennych, etnicznych, międzynarodowych i międzypaństwowych wybucha lub ulega eskalacji na tle i z powodu różnic światopoglądowych,
wyznaniowych i religijnych, jawnie lub pod pozorem innych czynników sprawczych. Istnieje poważna różnica w sytuacji na tym polu pomiędzy przeszłością i współczesnością.
W przeszłości wszystkie w zasadzie strony konfliktów cechowały się silnymi, często fundamentalistycznymi (dzisiaj miejscami także) przekonaniami i uczuciami religijnymi. Zarzucano przeciwnikom raczej „niesłuszną” wiarę („fałszywi prorocy”), niż brak wiary. Na
przykład słynne sarmackie sformułowanie „psy niewierne” było jednak stosowane nie do
niewierzących, ale do „wierzących inaczej”.
Od czasu Oświecenia wiele konfliktów przebiega na linii starcia pomiędzy fundamentalistami a „bezbożnymi” (Rewolucja Francuska, Cesarstwo, aż po Kongres Wiedeński),
poprzez wiek XX („bolszewicy bezbożnicy”). Współcześni fundamentaliści uderzają nie
tylko w innowierców (Olimpiada w Monachium), ale w nowoczesne społeczeństwa i państwa formalnie laickie, funkcjonujące na zasadzie separacji „tronu i kościoła”; zwłaszcza
w te, które jawnie wyznają kult hedonizmu i konsumpcji (11 Września). Konflikty religijne
niedawnych i ostatnich lat, oraz aktualne, monstrualne uderzenia terrorystyczne i ludobójstwo skierowane we współbraci w wierze, często ujawniają się jako wtórny czynnik.
Czyny takie bywają dokonywane przy okazji walk o podłożu politycznym, często prowokowanych przez siły zewnętrzne (Bałkany, Bliski i Środkowy Wschód, Kaukaz, Afryka).
Zagadnienia architektoniczne i urbanistyczne dotyczące lokalizacji, kształtowania i przekształcania miejsc kultu, często zarysowują się w cieniu tych wielkich nadrzędnych wyda6
Kosiński Wojciech. 2011. Miejsca kultu w kontekście sporów i porozumień – religijnych, kulturowych i politycznych. W: monografia w serii Architektura kultur lokalnych pogranicza. Red. Uścinowicz, Jerzy. Redakcja serii:
Zakład Architektury Kultur Lokalnych WAPB. Redakcja zeszytu: Zakład Architektury Kultur Lokalnych WAPB,
Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów UIA Miejsca Duchowe. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Oda Art. Białystok (w druku).
7
Kosiński Wojciech. 2011. Miasto i piękno miasta. Red. Kozłowski, Dariusz. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków, 200 s.

10

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

rzeń międzyludzkich i terytorialnych. Kiedy te historyczne, międzyludzkie wydarzenia
przemijają, archetypy w postaci miejsc kultu pozostają ich widocznymi, często długoletnimi i długowiecznymi świadkami. Takie zbudowane zespoły i obiekty będące „świadkami
historii”, stają się stymulatorami kolejnych wydarzeń. Stają się nimi pośrednio – poprzez
wpływanie na podświadomość, świadomość i wyobraźnię pojedynczych ludzi, a stąd na
świadomość zbiorową.
1. BABILON – AMBIWALENCJA ZNACZEŃ MITYCZNEJ WIEŻY
Najbardziej pierwotny i wyrazisty, archetyp wieży babilońskiej, został trafnie przeanalizowany i oceniony w „Przesłaniu ideowym” dla Seminarium Dyskusyjnego Programu Roboczego Miejsca Duchowe pt. „Wieża Babel. Podziały i zjednoczenia w religiach – motywy
8
i ich konsekwencje w architekturze miejsc duchowych”. Legendarne dzieło przypisywane wczesnemu władcy Mezopotamii (Międzyrzecza), mitycznemu i biblijnemu Nimrodo9
wi, autorzy Biblii obdarzyli mianem Wieży Babel, od miasta Babilon – aby przekazać
czytelnikom odpowiednio negatywne konotacje pod adresem babilońskich wrogów i cie10
miężców Izraela. Naprawdę zaś wieża w oryginalnych narzeczach sumeryjskich i chal11
dejskich nosiła nazwę Etemenanki. Rzadko wspominanym, a zapisanym w Piśmie,
jednym z motywów budowy wieży przez wielkiego władcę, myśliwego i wojownika, było
też utworzenie wysokiego schronienia przed wielką powodzią, zjawiskiem częstym
12
w Międzyrzeczu – Mezopotamii, „aby nie powtórzyć już nigdy więcej tragedii Potopu”
(ryc. 1).

Ryc. 1. Babilonia. Rekonstrukcja
Babilonu z wieżą Etemenanki.
Źródło: Beek.
Fig. 1. Babylonia. Reconstruction of
Babylon with the Etemenanki Tower.
Source: Beek

Trafna jest konkluzja autorów „Przesłania ideowego” na temat ambiwalencji tego archetypu, jako symbolu najpierw skupiającego –dośrodkowego, a następnie rozpraszającego
–odśrodkowego. „Wieża Babel wzniesiona została przez ludzi, jako intencjonalny znak,
8
Knyszewski, Zygmunt, Uścinowicz, Jerzy. 2010. Przesłanie ideowe. Materiały Seminarium Dyskusyjnego
Programu Roboczego pt. „Miejsca Duchowe” pt. „Wieża Babel. Podziały i zjednoczenia w religiach – motywy i
ich konsekwencje w architekturze miejsc duchowych”, Tuluza 03 – 07.06.2010. Materiał powielony. Białystok –
Perpignan.
9
Beek, Martin A. 1961. Bildatlas der assyrisch– babylonischen Kultur. Wyd. Güterslocher Verlagshaus Gerd
Mohn. Gütersloch.
10
Księga Rodzaju (Rdz). 2009. Rozdz.11, wersy 1-9. W: Biblia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
Kolekcja Księgi Święte Religii Monoteistycznych. Tom 1. Wyd. Święty Wojciech. Warszawa.
11
Nt. Etemenanki, vide: Ascalone, Enrico. 2005. Mesopotamia. Wyd. Mondatori Elecka S.p.A. Mediolan. Także:
Horn, Siegfried H. 1957 The spade confirms the book. Wyd. Review and Herald. Hagerstown, Mrl. 320 s.
12
Księga Rodzaju (Rdz). 2009. Rozdz.10, wersy 9-10. W: Biblia. Dz., cyt.
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dzięki któremu ludzie ‘nie rozproszą się jako symbol połączenia człowieka z Bogiem.
Należy jednak odbierać to dialektycznie – jako symbol chęci zbliżenia do Boga, ale rów13
nież symbol separacji, rozłamu i schizmy.”
Mimo tej drugiej pesymistycznej wykładni, mit wieży kreuje między wierszami kapitalną
prawdę o świątyni (kościele) jako przestrzeni spotkania i schronienia wspólnotowego dla
wierzącej, aktywnej, umotywowanej zbiorowości. Poczucie więzi w grupie i społeczności,
zjednoczonej solidarnością i przekonaniem do tych samych wartości, jest kapitalnym
mechanizmem wiary – także w siebie. Przyczynia się do poczucia konstruktywnej siły,
oparcia w słabości i niebezpieczeństwie. Kapitalnymi przykładami takich schronień mogą
być groty stronnictwa esseńczyków w Qumran, gdzie odnaleziono zwoje ich tekstów,
a później katakumby wczesnych chrześcijan. W niedawnych latach, w Polsce stanu wojennego, swoistym azylem społeczno – religijnym było duszpasterstwo Solidarności Podziemnej w kościele na Żytniej w Warszawie. Podobną rolę odgrywały msze św. za ojczyznę prowadzone przez bł. X. Jerzego Popiełuszkę w kościele św. Stanisława na Żoliborzu, a także msze papieskie w symbolicznych kościołach pod gołym niebem.
Mit babilońskiej wieży, zwłaszcza w interpretacji nieprzyjaznych autorów Biblii, prowadzi
do dalszych, zasadniczych refleksji oraz rudymentarnych wniosków. Pierwszą ich część
przytaczają autorzy Przesłania ideowego: „Bóg nie zamierzał pozwolić, by ludzie wbrew
Jego woli, dostąpili bram Jego Królestwa. Pomieszał budowniczym języki, dzieląc w ten
sposób ludzi na różne narody. Robotnik nie rozumiał majstra, a majster architekta. Wieża
pozostała niedokończona, bo przerażeni ludzie rozpierzchli się po świecie. Była rozpaczliwą próbą odtworzenia osi łączącej niebo z ziemią, przerwanej wskutek grzechu pierwo14
rodnego, dokonaną przez ludzi wbrew woli bożej’ [Lurker 1978].”

Ryc. 2. Rosja. Sankt Petersburg. Plac Admiralicji z
Kolumną Archanioła Gabriela. W tym miejscu „komunistyczni poganie” planowali lokalizację gmachu
Trzeciej Międzynarodówki. Plansza w Museum of
Modern Art MOMA w Nowym Jorku. Źródło:
www.moma.org

Fig. 2. Russia. St. Petersburg. Admiralty Square with
the Archangel Gabriel Column. In that place the
"Communist heathen" envisioned the location of the
Monument to the Third International. A chart in the
Museum of Modern Art MoMA in New York. Source:
www.moma.org
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Ryc. 3. Projekt gmachu Trzeciej Międzynarodówki
Komunistycznej inspirowany Wieżą Babel. Autor –
konstruktywista/suprematysta radziecki Władymir
Tatlin. Fotomontaż ukazujący 400-metrową budowlę
(wysokość równa WTC w Nowym Jorku) na tle Gmachu Admiralicji w Petersburgu/ Piotrogrodzie/ Leningradzie/ Sankt Petersburgu. Plansza w Museum of
Modern Art MOMA w Nowym Jorku. Źródło:
www.moma.org
Fig. 3. Design of the Third International monument
building, inspired by the Tower of Babel. The author is
a Soviet constructivist designer, a suprematist Vladimir Tatlin. A photomontage showing the 400-metre
high building (equalling the WTC in New York) at the
background of the Admiralty Building in Petersburg /
Petrograd / Leningrad / Saint Petersburg. A chart in
the Museum of Modern Art MoMA in New York.
Source: www.moma.org

Knyszewski, Uścinowicz. Dz. cyt.
J. w., tamże cytat z: Lurker, Manfred. 1978. A Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons. Wyd.
Routledge. Londyn.
14
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Jest w niniejszych sformułowaniach kapitalne przesłanie o tym, że budowla sakralna –
nie tylko, ale zwłaszcza – winna być wznoszona w jednoznacznie czystych intencjach,
jako wyraz skromności człowieka wobec sacrum, a nie pychy. Nie ma tutaj znaczenia,
czy jej architektura jest w wystroju bogata albo skromna, gdyż to już zależy od czynnika
artyzmu, a nie dotyczy idei przesłania kultowego, które według biblijnych komentatorów,
zawsze winno cechować się pokorą.
Właśnie piękno wykreowane z twórczym wysiłkiem przy kształtowaniu formy sacrum,
może być wyrazem pokornej czci. Należy przy tym zwrócić uwagę na aspekt pokory lub
jej braku – stronnicy zamachu z 11 Września tłumaczą, iż wedle ich kategorii wartościowania, wieżowce WTC były symbolami pychy. Podobieństwo z mitem Wieży Babel jest
uderzające, ale makabryczne wobec wymiaru rzeczywistego wydarzeń sprzed 10 lat.
Terroryści w nienawistny, ale chłodny, skalkulowany na zimno sposób, przypisali sobie
prawo do wymierzenia męczeńskiej kary śmierci rzekomym, w ich mniemaniu, grzesznym
pyszałkom, czyli chrześcijańskiej cywilizacji Zachodniej.

Ryc. 4. Projekt gmachu Trzeciej Międzynarodówki
Komunistycznej inspirowany Wieżą Babel. Autor –
konstruktywista/suprematysta radziecki Władymir
Tatlin. Makieta w skali 1:100 (4 metry), Museum of
Modern Art MOMA w Nowym Jorku. Źródło: archiwum
autora
Fig. 4. Design of the Third International monument
building, inspired by the Tower of Babel. The author is
a Soviet constructivist designer, a suprematist Vladimir Tatlin. A 1/100-scale model (4 metres high). Museum of Modern Art MoMA in New York. Source:
image author’s archives

Ryc. 5. Francja. Paryż. Park de la Villette. Autor –
Bernard Tschumi. Jeden z pawilonów edukacyjnych
typu „follie” inspirowany Wieżą Babel. Źródło: Fot.,
autora

Fig. 5. France. Paris. Parc de la Villette. Author Bernard Tschumi. One of educational "follie" pavilions
inspired by the Tower of Babel. Source: photo by the
author

Fakty nt. babilońskiej wieży są jednak, według takiego przybliżenia, jakiego mogą wobec
tak odległej przeszłości dostarczyć najnowsze badania, inne niż w opowieści biblijnej. Nie
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ma to znaczenia dla religijnego i etycznego przesłania, które jest ponadczasowej wartości, a tylko dla ścisłości naukowej. Etemenanki została ukończona na wysokości rzędnej
przekraczającej 70 metrów, mając jeszcze na tym pułapie sporą szerokość, która pozwo15
liła umieścić na tym wierzchołkowym plateau, średniej wielkości świątynię Marduka.
Wieża Babel stała się – z powodu silnego oddziaływania na wyobraźnię i dzięki ambiwalentnemu bogactwu treści – ponadczasowym symbolem. Malowali ją i rysowali między
innymi czołowi mistrzowie tacy jak Albrecht Dürer i Peter Breughel Starszy, a także niezliczeni graficy ilustratorzy, zwłaszcza w XIX wieku, wśród nich Gustave Doré. Jej estetyczny archetyp – stożkowy, spiralny ziggurat, stał się jednym z najważniejszych znaków
plastycznych światowej ikonografii symboli.
Charakterystycznym wydarzeniem ideowo – artystycznym w kulturze nowoczesnej
XX wieku, było oparcie na tej formie, słynnego, niezrealizowanego projektu pomnika –
pałacu III Międzynarodówki w Petersburgu /Piotrogrodzie /Leningradzie /Sankt Petersburgu (ryc. 2). Autorstwo należy do konstruktywisty radzieckiego Włodzimierza Tatlina,
wyjątkowo utalentowanego nawet w obrębie swojego kręgu zjawiskowych artystów. Nazywali siebie suprematystami, co wyrażało supremację wysokich wartości ideowych nad
materią, w przeciwieństwie do drugiego konstruktywistycznego nurtu praktycznego –
produktywizmu.
Archetyp Wieży Babel, został jako symbol, przywłaszczony przez internacjonalnych komunistów, podszywających się pod działalność w imieniu i dla dobra światowego proletariatu. Był wyobrażony jako bardzo chwytliwy estetycznie, 400-metrowej wysokości, lekko
dynamicznie nachylony wieżowiec o spiralnej ramie z czerwonej stali. Wewnątrz tej ażurowej mega struktury, znajdowały sie szklane prostopadłościany, mieszczące kancelarie
i biura światowego ruchu komunistycznego. Po tym projekcie pozostała fenomenalna
wizualizacja – fotomontaż ukazujący ten gigantyczny obiekt dominujący nad Gmachem
i Zatoką Admiralicji, w mglistej aurze ówczesnej stolicy Rosji /Związku Sowieckiego
(ryc. 3). Drugą ważną pozostałością – eksponatem, pozostałym po owej „katedrze bezbożnictwa”, jest znakomita, oryginalna autorska, czerwona makieta. Została wykonana
w skali 1:100, a więc jest czterometrowa, wystawiona w stałej ekspozycji Museum of
Modern Art na Manhattanie (ryc. 4).
Dla postmodernistycznego architekta Bernarda Tschumi stanowiła w latach 80. XX w.,
inspirację dla jego post– konstruktywistycznych projektów czerwonych pawilonów follies,
w Parku de la Villette w Paryżu. Wśród nich zwłaszcza najpiękniejszego w całej serii,
wprost naśladującego w artystyczny sposób przemieniony wzorzec Wieży Babel (ryc. 5).
2. KRÓLESTWO IZRAELA – RELIGIA I ARCHITEKTURA JEDYNEGO BOGA
Biblia, na „gruzach” znienawidzonej kultury babilońskiej, szkicuje wspaniały obraz ideal16
nej pod względem etycznym i estetycznym Świątyni Jerozolimskiej. Powstała około roku
960 p.n.e., na rozkaz Pana, a z ziemskiej woli zwycięskiego króla Dawida. Ten, po zlikwidowaniu wrogów plemion Izraela, zadecydował o ogłoszeniu tożsamości zjednoczonego
narodu, a Jerozolimę wskazał jako stolicę jego królestwa.
W najświętszym miejscu ofiary i Przymierza Abrahama, na skale u szczytu Wzgórza Jerozolimskiego, zlokalizował przyszłą Świątynię. Nie mógł jej pobudować osobiście, jako
splamiony krwią wojownik. Ten zaszczyt otrzymał jego najzdolniejszy syn – książę,
a następnie król – Salomon. Pod technicznym przywództwem jego sojusznika, geniusza
15

16

Ascalone. Dz. cyt.

Kosiński Wojciech. 2010. Wzgórze Świątynne w Jerozolimie – miejsce spotkania trzech wielkich religii. W:
Architektura miejsc kultu i pamięci, w dialogu kultur narodów i religii. Monografia w serii Architektura kultur
lokalnych pogranicza. Red. Uścinowicz Jerzy. Red. serii: Zakład Architektury Kultur Lokalnych WAPB. Red.
zeszytu: Zakład Architektury Kultur Lokalnych WAPB, Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów UIA
Miejsca Duchowe. Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Oda Art. Białystok (w druku).
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budowlanego, króla Hirama z Tyru (w nowożytności patrona masonów), powstało arcydzieło architektury – Dom Pana chroniący Arkę Przymierza.
Legendarne przekazy obrazują obiekt wyniosły i bogaty materiałowo, ale estetycznie
abstrakcyjny umiarkowanie dekorowany, bez motywów figuralnych. Nie przeszkodziło to
nadaniu dwóm głównym kolumnom wielkiego porządku, odlanym z brązu z domieszką
złota, flankującym wejście świątynne – imion własnych jako „strażników Przybytku”: Boaz,
17
tzn. „w nim jest siła” oraz Jachin, tzn. „ten będzie utrwalony”.
Od tej pory losy Świątyni – odzwierciedlają skomplikowane, pełne dramatyzmu losy narodu Izraela, które stają się stymulatorami kolejnych wydarzeń w materialnych dziejach
Świątyni jak w wizualizacji modelu. Babilończycy pod wodzą znamienitego i strasznego
władcy Nabuchodonozora Drugiego, najeżdżają Ziemię Obiecaną. Zdobywają i palą stolicę, burzą Przybytek i porywają Arkę, która już nigdy nie zostanie odnaleziona. Lud Izraela wyganiają do 70-letniej babilońskiej niewoli (587 – 517 p.n.e.).
Nawiasem warto wspomnieć, że opisywany okres przypadający pomiędzy X., a VI., w.,
p.n.e., jest przypisywany istnieniu i nauczaniu Zaratustry (Zaroastry) oraz formowaniu się
jego religii. Była ona drugą, a zdaniem niektórych pierwszą obok judaizmu religią prawdziwie monoteistyczną. Rozróżniała silnie – manicheistycznie dobro i zło. Była wyabstrahowana z antropomorficznego naśladownictwa przy opisie i obrazowaniu bóstwa.
Izraelici po uwolnieniu spod babilońskiego jarzma przez króla Perskiego Cyrusa, powracają do swojej krainy. Budują Drugą Świątynię. Podobno w dużym stopniu odbudowują ją
na Salomonowych wzorach, aczkolwiek niewiele o jej estetyce wiadomo (konsekracja
w 515 r. p.n.e.). Po kolejnym podboju przez wrogów i ponownym zniszczeniu Świątyni,
już w udokumentowanych czasach historycznych, Izrael dostaje się pod panowanie Cesarstwa Rzymskiego, na prawach względnie autonomicznego królestwa.

Ryc. 6. Izrael. Jerozolima. Muzeum Historyczne.
Makieta Jerozolimy sprzed roku 70 n.e., Druga Świątynia. Ujęcie od strony wschodniej, od bramy Złotej
stanowiącej główne wejście do Świątyni. Według
judaizmu tą bramą ma wkroczyć Mesjasz. Z tego
powodu została ona przez mahometan zamurowana.
Źródło: Fot. autor
Fig. 6. Israel. Jerusalem. Historical Museum. A mockup of Jerusalem from before A.D. 70, the Second
Temple. A view from the east, from the Golden Gate
constituting the main Temple entrance. According to
Judaism, Muhammad will enter through that gate. For
that reason the gate was bricked by Muslims. Source:
photo by the author
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J.w.

Ryc. 7. Izrael. Jerozolima. Muzeum Historyczne.
Makieta Jerozolimy sprzed roku 70 n.e., Druga Świątynia – zbliżenie od strony wejścia do Przybytku.
Źródło: Fot. Tomasz Jeleński

Fig. 7. Israel. Jerusalem. Historical Museum. A mockup of Jerusalem from before A.D. 70, the Second
Temple. A close-up from the side of the Temple entrance. Source: photo by Tomasz Jeleński
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Król Herod, brutalny i okrutny, ale zarazem genialny jako budowniczy, na przedprożu
naszej ery, czyli w okresie około 20 lat przed narodzinami Chrystusa, radykalnie przebudowuje, niezrównanie udoskonala, wzbogaca i upiększa Drugą Świątynię. W tej zupełnie
nowej architektonicznej postaci i wystroju, symbolizuje ona „złoty wiek” Izraela. Poświęcono jej bogatą literaturę przedmiotu, od najwcześniejszej, pisanej w epoce jej budowy
i funkcjonowania, aż po współczesną, będącą wynikiem arcypoważnych i rozległych ba18
dań (Leen Rittmeyer i inni).
Badacze różnią się w numerowaniu Pierwszej i Drugiej Świątyni. Jedni za Pierwszą uważają tylko Salomonową z r. 960 p.n.e., a tę którą wzniesiono po powrocie z babilońskiej
niewoli w r. 515 p.n.e. określają jako Drugą, zaś dzieło Heroda jako jej radykalną przebudowę i rozbudowę (r. 20 p.n.e.). Inni, jako Pierwszą określają tylko Salomonową, a tę
którą wzniesiono po powrocie z babilońskiej niewoli, jako odbudowę tej Pierwszej, nato19
miast budowla Heroda jest według nich dziełem autonomicznym - Drugą Świątynią
(ryc. 6).
Prawdopodobnie kreowała wspaniały krajobraz jako cały złożony zespół urbanistyczny,
otaczający właściwą budowlę, bogaty w place o hierarchicznym układzie, podcienie, portyki kolumnowe, ogrody i sadzawki. Przy budowie zastosowano przepyszne materiały –
od libańskiego cedru, poprzez biały jerozolimski kamień wapienno– dolomitowy, aż po
znaczne ilości złota. Te cenne tworzywa użyte były jednak w stylu poważnym i powściągliwym, swoiście minimalistycznym. Metafora tej estetyki była adekwatna do zasadniczości obyczaju i religii żydowskiej – oraz wypływającej z niej abstrakcji geometrycznej
w estetyce budynków, detali i dekoracji (ryc. 7).

Ryc. 8. Izrael. Jerozolima. Ulica Dawida/Łańcuchów,
rzymska decumanus w Dzielnicy Żydowskiej, licząca
3000 lat. W przeszłości prowadziła do Świątyni, obecnie do Ściany Smutku. Odkrycie archeologiczne w XIX
wieku, konserwacja w okresie 1967 – 1985, w ramach
restaurowania Starego Miasta. Źródło: Fot. Autora

Fig. 8. Israel. Jerusalem. David Street / Street of the
Chain, former Roman decumanus in the Jewish Quarter, 3000 years old. In the past it led to the Temple,
now it leads to the Wailing Wall. An archaeological
discovery in the 19th century, conservation in 19671985 during the restoration of the Old City. Source:
photo by the author

Ryc. 9. Izrael. Jerozolima. Ulica Proroków w Dzielnicy
Żydowskiej, również prowadząca do Ściany Smutku.
Trój- religijny charakter Jerozolimy jest odzwierciedlony w synkretycznej semiotyce. Ważne publiczne
inskrypcje są we wszystkich etniczno – religijnych
dzielnicach, adresowane jednocześnie do trzech
Abrahamowych społeczności: do chrześcijan (od XIX
wieku w języku angielskim), do mahometan w języku
arabskim i do żydów w języku hebrajskim. Źródło:
Fot. autora
Fig. 9. Israel. Jerusalem. Street of Prophets in the
Jewish Quarter, also leading to the Wailing Wall. The
three-religion character of Jerusalem is reflected in
syncretic semiotics. Important public inscriptions in all
ethnic and religious city quarters are addressed at the
same time to the three Abrahamic communities: to
Christians (since the 19th century in English), to Muslims (in Arabic), and to Jews (in Hebrew). Source:
photo by the author

18
Rittmeyer, Leen. 2006. The Quest. Revealing the Temple Mount in Jerusalem. Wyd. Carta Jerusalem & The
Lamb Foundation. Jerozolima.
19
J. w.
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Wskutek tych cech i ich manifestowania przez wiernych – religia żydowska, (skrajnie
monoteistyczna i abstrakcyjna, odnosząca się do intelektu i wyobraźni a nie do rzeźb
i obrazów; wiara w Boga niewidzialnego, niewyobrażanego ikonograficznie, a nawet niewymienianego z imienia) – była dla innych narodów, wobec ich mitologicznych, anegdotycznych, antropomorficznych i obrazkowych religii, od Babilonu po Rzym, nie do wyobrażenia, a zatem nie do akceptacji. Żydów i ich państwo otaczała więc ze strony sąsiadów i innych społeczności, z którymi wchodzili w relacje – nieustająca nienawiść religijna
i narodowościowa. Było tak co najmniej od czasów Nabuchodonozora i poprzez stulecia
po epokę Tytusa, który w imieniu swego ojca cezara Wespazjana, jako głównodowodzący w kampanii izraelskiej wódz, w roku 70.n.e., pobił powstańców Izraela, zburzył Jerozolimę i spalił Świątynię.
Po tej klęsce, Naród Wybrany został przez Rzymian wygnany z Ziemi Obiecanej, skazany
na rozproszenie w globalnej diasporze, bez Arki i bez Świątyni. Rzymianie na rumowisku
Przybytku wznieśli świątynię poświęconą Jowiszowi. Obok ustawili pomnik rozkazodawcy
tej budowy – cezara Hadriana (76 – 138 n.e.). Poniżej Wzgórza w zachodniej części Jerozolimy (Golgota, obecna lokalizacja Bazyliki Grobu Chrystusa), prowokacyjnie zbudowali świątynię Wenus (albo pod greckim wezwaniem Afrodyty). Ta patronka
i personifikacja frywolności była celowo wybrana przez najeźdźców– okupantów spośród
mitologicznego panteonu, aby dokonać drastycznego kontrastu w porównaniu z solennością religii izraelskiej, w ich świętym mieście, u stóp dawnej Świątyni. Możliwe, że mieli w
tym także cel drugi – zabudowanie i zbezczeszczenie największej świętości chrześcijańskiej – miejsca męki, śmierci i pochówku Chrystusa, gdzie nielegalnie oddawali cześć
kultową pierwsi chrześcijanie.
Pomimo zburzenia Świątyni, w kulcie judaistycznym miejsce jej lokalizacji oraz otoczenie,
zwłaszcza Zachodni Mur czyli Ściana Smutku, pozostały uznane jako punkt wiecznego
przebywania i opieki Boga Izraela nad rozproszonym ludem, a w związku z tym przyjęte
za symboliczne sanktuarium najważniejszych modlitw. “Boska Obecność nigdy nie
opuszcza Zachodniej Ściany. Wzgórze Świątynne wciąż jest ogniskiem modlitwy dla żydów z całego świata”. „The Divine Presence never moves from The Western Wall. The
Temple Mount continues to be the focus of prayer for Jews from all over the World”. Pozostałościami są także historyczne ulice, które prowadziły poprzez tkankę miasta do
Świątyni. Najważniejszą z nich jest główna w Jerozolimie Ulica Dawida prowadząca od
Bramy Dawida w kierunku wschodnim – ku Świątyni. W okresie rzymskim stanowiła
główną oś wschód – zachód, tzw. decumanus. Obecnie prowadzi pomiędzy Dzielnicami
Chrześcijańską i Ormiańską. Jej kontynuacja na terenie dzielnicy Żydowskiej pod nazwą
Ulica Łańcuchów doprowadza na Plac Ściany (ryc. 8). Jedną z ważnych tras biblijnych
prowadzących w stronę Świątyni, stanowiącą dziś obiekt pielgrzymkowego kultu ze strony prawowiernych żydów, jest Ulica Proroków (ryc. 9).
Od czasu pozbawienia żydów Świątyni, stolicy, kraju i państwa, a zaistnienia diaspory –
rozpoczęła się nieustająca do dziś, chwiejna i zmienna sytuacja żydów w skali światowej.
Jest ona w dużej mierze wyznaczona stosunkiem do nich przez wyznawców innych religii. Stosunek ten jest rozpięty pomiędzy antysemityzmem a filosemityzmem. W skali lokalnej przejawia się zmiennymi poglądami władców Jerozolimy na temat zakresu dopuszczenia ich lub niedopuszczenia do uprawiania kultu w swej historycznej
świętej stolicy.
W następujących kolejno w Jerozolimie okresach politycznych i kulturowych: rzymskim,
bizantyńskim oraz arabskim – poważne udokumentowane kroniki kilkakrotnie odnotowują
modlitwy żydów na Wzgórzu, na przemian z zakazem przybywania ich w tym miejscu,
a także przekazują informacje, iż niejednokrotnie otrzymywali zgodę na budowę Trzeciej
Świątyni, do czego jednak nie doszło z różnorodnych powodów, także z ich własnej winy.
A propos Trzeciej Świątyni, aktualnie istnieje skrajnie radykalny odłam chasydów, których
hasłem jest właśnie jej odbudowa w poprzednim miejscu. W odpowiedzi, komentarz
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przedstawicieli islamu stwierdza, iż próba takiego przedsięwzięcia spowodowałaby
„koniec świata”.
3. CHRZEŚCIJAŃSTWO. SCHYŁEK CESARSTWA RZYMSKIEGO.
ŚREDNIOWIECZE. BIZANCJUM – KONSTANTYNOPOL
Religijna nienawiść Rzymian do żydów - wyznawców Starego Testamentu, uderzyła kolejno także w chrześcijan Nowego Testamentu – progresywnych kontynuatorów wiary
monoteistycznej. Nienawiść „pogan” zasadzała się również na inności i niechęci zrozumienia, choć częściowo z innych przyczyn szczegółowych niż w odniesieniu do „starszych braci w religii Abrahama”. Później, zwłaszcza w odniesieniu do ery Nerona i katakumb, zjawiska te zostały szeroko rozpowszechnione zarówno przez opracowania historyczne, jak też w swobodniejszych formach artystycznych („Quo Vadis?”). Rzymianie
czasem absurdalnie uznawali i określali chrześcijan – podobnie jak starozakonnych –
jako ateistów, z tego powodu że nie podzielali starożytnego uznania dla ich mitologicznego wielobóstwa.

yc. 10. Włochy. Rzym. Panteon, z przodu widoczny
obelisk ustawiony podczas kontrreformacji, w ramach
uszlachetnienia programowo – przestrzennego „Stolicy Piotrowej”. Źródło: Fot. Aleksander Böhm
Fig. 10. Italy. Rome. The Pantheon. Visible in front is
an obelisk placed during the Counter-Reformation
within the scheme of ideological and spatial ennobling
of St. Peter's City. Source: photo by Aleksander Böhm

Ryc. 11. Włochy. Rzym. Panteon, wnętrze. Źródło:
Fot. Ryszard Brajer

Fig. 11. Italy. Rome. The Pantheon. Interior. Source:
photo by Ryszard Brajer
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Istnieją wprawdzie – niepotwierdzone naukowo – przypuszczenia iż władcy starożytnego Rzymu (Juliusz Cezar, 100 – 44 p.n.e.), miewali wątpliwości co do sensu mitologii.
20

Wilder, Thornton. 1973. Idy Marcowe. Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy PIF. Warszawa.
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Jednocześnie pod wpływem zaratustrianizmu i judaizmu intrygowała ich wiara w jednego
boga. Te dwa wektory światopoglądowe oddziaływały synergicznie. W miarę upływu stuleci podobne wątpliwości budził w nich rozrastający się chrystianizm. Istnieje przypuszczenie, że wykwitem podobnych wątpliwości, przypuszczeń oraz snutych idei, był i jest
jeden z najwspanialszych obiektów architektonicznych wszechczasów – Panteon w Rzymie. Jego wstępne szkice przypisywane są Witruwiuszowi (ok. 75 – 15 p.n.e.), z czasów
kiedy pracował dla Juliusza Cezara oraz dla jego następcy – cezara Augusta (63 p.n.e. –
14 n.e.). Pierwsza realizacja Panteonu została ukończona w r. 27 p.n.e. Po pożarze w r.
80 n.e. powstaje druga wersja, powszechnie znana, przekazana do użytku w r. 125 n.e.
Od r. 609 n.e. Panteon zostaje przemieniony w kościół chrześcijański. Oprócz tego że
budził podziw jako arcydzieło sztuki artystycznej oraz inżynierii, był dla następnych ambitnych inwestorów i pracujących dla nich budowniczych – niedościgłym ideałem i znaczącą inspiracją. Przez stulecia stanowił i nadal stanowi przedmiot porównań wobec kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu, Katedry Duomo we Florencji oraz Bazyliki Św.
Piotra w Rzymie, a także późniejszych wielkich budowli.

Ryc. 12. Włochy. Rzym. Forum
Romanum.
Antyczna
świątynia
Antoninusa i Faustyny, przebudowana podczas kontrreformacji na
kościół chrześcijański, przy pozostawieniu
antycznego
portyku.
W drugim planie – w głębi wymieniono fasadę antycznej bazyliki na
fasadę barokową. Źródło: Fot.
autora
Fig. 12. Italy. Rome. Forum Romanum. The ancient temple of
Antoninus and Faustina rebuilt
during the Counter-Reformation and
converted into a Christian church,
with its ancient portico left unchanged. In the background: the
ancient basilica facade was changed
into the Baroque one. Source: photo
by the author

Panteon po chrystianizacji nie został zniszczony lub oszpecony ani w znaczący sposób
przekształcony, jednak zaistniałe ingerencje w jego idealną formę nieco dały się we znaki
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oraz przyczyniły ciekawych informacji historycznych. Cesarz bizantyński Konstans II-gi
(663 r. n.e.) nakazał zdemontować z kopuły pozłacane dachówki z brązu (por. pokrycie
Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu), aby użyć ich u siebie w Konstantynopolu. W średniowieczu dobudowano niewielką dzwonnicę na skraju wejściowego portyku, jednak
w przyszłości została usunięta. Papież Urban VIII z rodu Barberini około roku 1630 skonfiskował kasetonowy strop z brązu ponad portykiem wejściowym, aby przeznaczyć materiał na baldachim Berniniego w Bazylice Św. Piotra w Rzymie, oraz na odlanie armat do
Zamku Anioła („czego nie uczynili Barbarzyńcy, to uczynił nam Barberini”). Ten sam inwestor, po usunięciu średniowiecznej dzwonnicy nakazał Berniniemu dobudować
dwie symetryczne wieże na skrajach portyku wejściowego. Jednak zostały usunięte
przez konserwatorów rzymskich z końcem XIX wieku, ale są do wglądu na licznych ilustracjach z epoki.
Natomiast trwałymi pozostałościami dominacji papieskiej są dwa obeliski. Panteon z racji
otwartego opajonu w szczytowym zworniku kopuły, nie ma stosownego miejsca na
zwieńczający krzyż. Dlatego na dwóch sąsiadujących placach umieszczono obeliski
zwieńczone łacińskimi krzyżami. Obydwa są pochodzenia egipskiego, a służyły cezarowi
Dioklecjanowi flankując świątynię Izydy w Rzymie. Pierwszy z nich, odnaleziony wcześniej, został w 1667 roku, na polecenie papieża Aleksandra VII ustawiony przez Berniniego i podbudowany przez niego cokołem w kształcie słonia, na zapleczu Panteonu,
przy Placu Minerwy. Drugi z pary, został odnaleziony później i w roku 1711, z rozkazu
papieża Klemensa XI, podwyższony dzięki umieszczeniu na dawniejszej fontannie, stanął
w rejonie frontowo – wejściowym Panteonu, na Placu Rotundy (dawna nazwa Panteonu)
(ryc.10). We wnętrzach świątyni nie dokonano większych zmian, zasadniczo tylko we
wnękach wymieniono figury bóstw rzymskich na chrześcijańskie ołtarze (ryc. 11).

Ryc. 13. Izrael. Jerozolima. Via Dolorosa. Ekumeniczny charakter chrześcijańskich Miejsc Świętych odzwierciedla się napisami w trzech językach, istotnych
dla współczesnych społeczności chrześcijańskich:
greckim, rosyjskim i angielskim. Źródło: Fot. autora

Fig. 13. Israel. Jerusalem. Via Dolorosa. The ecumenical character of Christian Holy Places is reflected
in inscriptions, which are made in three languages
that are vital for the present-day Christian communities: Greek, Russian, and English. Source: photo by
the author

Ryc. 14. Izrael. Jerozolima. Via Dolorosa. Obecna
trasa Drogi Męki Chrystusa została po wielu poprzednich wersjach, wytyczona z końcem XVIII wieku.
Oprocz prawdopodobieństwa takiego rzeczywistego
przebiegu historycznego, jest wspaniała pod względem krajobrazowym. Jednym z ważnych miejsc jest
słynny Łuk przed wejściem/wyjściem z pałacu Piłata,
gdzie rozpoczyna się droga na Golgotę. Źródło: Fot.
autora
Fig. 14. Israel. Jerusalem. Via Dolorosa. The presentday route of the Way of the Cross was, following
numerous previous versions, mapped in the late 18th
century. In addition to the probability of its real historic
route, it is magnificent in terms of landscape. One of
major places is the famous Arch before the Pilate's
palace, where the road to Golgotha begins. Source:
photo by the author

Z architektonicznego punktu widzenia, ekscytującym przykładem skutków religijnej konwersji, są przekształcenia pięknej korynckiej świątyni Antoninusa i Faustyny przy Forum
Romanum (lata 141 – 161 n.e.) (ryc. 12). Jest ona wspaniale wyeksponowana dzięki
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umieszczeniu na wysokim piedestale – krepidomie. Jest jedną z głównych dominant Forum Romanum. W okresie barbarzyńskim była prawdopodobnie chramem pogańskim, po
czym została zamieniona, najprawdopodobniej w VI w. n.e., na kościół chrześcijański.
Pozostawiono przy tym w pełni zachowany do chwili obecnej portyk z białych kolumn
sięgających niemal 20 metrów wysokości. Główny kubaturowy budynek, cofnięty w głąb
poza portyk, zgodnie z wzorcem świątyni antycznej, przebudowano w formie bazyliki
wczesno chrześcijańskiej.
Od połowy wieku XVI dzięki genialnemu papieżowi Sykstusowi V. (1521 – 1590), odnowicielowi Rzymu, dokonywano na terenie śródmieścia, heroicznych odgruzowań oraz
odkrywek archeologicznych. Na Forum grubość warstwy rumoszu przekraczała wysokość
6 metrów. Przy świątyni Antoninusa i Faustyny – cały cokół i schodowa krepidoma pozostawały zasypane zniwelowanym gruzem, aż do poziomu parteru budowli. Od czasów
Nolliego (Giovanni Battista, 1701 – 1756) i Piranesiego (Giovanni Battista, 1720 – 1778)
radykalnie przebudowywane miasto uzyskało stałe, kompetentne i silne władze konserwatorskie. Postąpiono tak wobec wielkich ambicji papieży dotyczących wykreowania
Rzymu na stolicę kontrreformacji, jako światowego centrum ewangelizacji.

Ryc. 15. Izrael. Jerozolima. Via Dolorosa. Mistyka
Krzyża i słynny Łuk przed wejściem/wyjściem z
pałacu Piłata, gdzie rozpoczyna się droga na Golgotę. Source: Rys. Konrad Kucza – Kuczyński
Fig. 15. Israel. Jerusalem. Via Dolorosa. The mystique of the Cross and the famous Arch before the
Pilate's palace, where the road to Golgotha begins.
Source: drawing by Konrad Kucza-Kuczyński

Ryc. 16. Izrael. Jerozolima. Via Dolorosa. Wielo- religijność przestrzeni jest uwidoczniona minaretem na
zamknięciu perspektywicznym. Jest on zlokalizowany
poza oficjalną Drogą Męki Chrystusa - poza bramą i
poza murami miejskimi. Źródło: Fot. autora
Fig. 16. Israel. Jerusalem. Via Dolorosa. The multireligious character of space is stressed by a minaret on
the perspective closure. The minaret is located beyond
the official Via Dolorosa, beyond the gate and the
urban walls. Source: photo by the author

Z tymi wysokimi ideami łączyła się także praktyczna koncepcja zwiększenia ruchu pielgrzymkowego pątników z całego chrześcijańskiego świata, co wiązało się z krociowymi
przychodami dla miasta i Kościoła. Władcy post- renesansowego Rzymu zdawali sobie
sprawę z wartości zabytków antycznych, mimo że w ich rozumieniu były one „pogańskie”
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–zwłaszcza pojęciem tym określano starożytne świątynie. Z powodu tych ambiwalencji
w ocenie substancji historycznej, Rzym pozostawał przez wieki nieuporządkowany. Jednak w kontekście wspomnianych celów: misji kontrreformacyjnej – oraz chęci papieży
uczynienia stolicy bogatą i przynoszącą dochody z pielgrzymstwa światowego – uporządkowano wreszcie teren i okolice Forum.

Ryc. 17. Izrael. Jerozolima. Bazylika Świętego Grobu.
Wejściowa część Grobu Chrystusa. Źródło: Fot. aut.
Fig. 17. Israel. Jerusalem. Basilica of the Holy Sepulchre. Entrance part of the Christ's Sepulchre. Source:
photo by the author

Ryc. 18. Izrael. Jerozolima. Bazylika Świętego Grobu.
Sklepienie Grobu Chrystusa. Źródło: Fot. aut.
Fig. 18. Israel. Jerusalem. Basilica of the Holy Sepulchre. Christ's Sepulchre vault. Source: photo by the
author

Prawdopodobnie w XVII wieku wymodelowano od nowa fasadę niegdysiejszej świątyni
Antoninusa i Faustyny. W miejsce wczesno średniowiecznego frontonu bazylikowego –
wprowadzono kształt charakterystycznego rzymskiego, falistego baroku. Symbolizowało
to podówczas władzę kościelną oraz ideę kontrreformacji. Tak wypracowany malowniczy
obiekt stanowi do chwili obecnej, szczególnie rozpoznawalną ozdobę – i tak pełnego
atrakcji – Rzymskiego Forum.

Ryc. 19. Izrael. Jerozolima. Bazylika
Świętego Grobu. Pełni ona de facto
rolę świątyni ekumenicznej, na
zdjęciu grecki prawosławny pop
prowadzi dziecko z filipińskiej grupy
pielgrzymów katolickich Źródło: Fot.
autora
Fig. 19. Israel. Jerusalem. Basilica of
the Holy Sepulchre. This is, in fact,
an ecumenical temple. In the photo
a Greek Orthodox priest is leading a
child from a Philippine Catholic
pilgrimage group. Source: photo by
the author

Dekadencja polityczna i religijna późnych cesarzy rzymskich, a w ślad za nią słabość
militarna inspiruje ich do reform. Szczególnie ambitne próby odnowicielskie wobec upadającego cesarstwa próbuje podejmować na przykład cezar Dioklecjan. Był on inspiratorem między innymi przedsięwzięciami – budowy słynnego pałacu – miasta, czyli Spalato
w Dalmacji, gdzie dokonał żywota około roku 315. Jest to obecnie wspaniałe miasto zabytkowe Split na obszarze Chorwacji. Jednak odgórne reformy już nie mogły dać skutków
wzmacniających imperium, które przybrało postać przysłowiowego kolosa na glinianych
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nogach. Sytuacja na coraz większych obszarach cesarstwa doprowadza do coraz częstszych zwycięstw tzw. barbarzyńców, a w konsekwencji do upadku starego porządku Pax
Romana, Lex Romana.
W aspektach religijnych zmierzch starożytności i narodziny średniowiecza wypełniają
słynne zawołanie „Zwyciężyłeś Nazareńczyku”. Znaczną w tym rolę należy przypisać
Wschodowi, konkretnie wpierw apostołowi Św. Pawłowi, a po nim wczesnochrześcijań21
skim władcom Bizancjum, krzewiącym wiarę w Chrystusa. Szczególne zasługi na tym
polu posiada Święta Helena (zm. ok. r. 330) żona lub partnerka cesarza rzymskobizantyńskiego Konstancjusza i matka wielkiego cesarza Konstantyna, wspaniała osobowość. Obok mnóstwa poświęconych jej rozpraw i opracowań hagiograficznych, wybitny
intelektualista, poeta i pisarz angielskiego modernizmu, Evelyn Waugh poświęcił jej jedno
ze swych najważniejszych dzieł literackich. Święta Helena, podczas pobytu pielgrzymkowego w Ziemi Świętej, w latach 326 – 328, dokonuje tam epokowych poczynań.

Ryc. 20. Izrael. Jerozolima. Bazylika Świętego Grobu.
Kreowana przez Św. Helenę w IV w.n.e., Bazylika,
posiada cechy architektury rzymskiej i bizantyńskiej.
Źródło: Fot. autora
Fig. 20. Israel. Jerusalem. Basilica of the Holy Sepulchre. The Basilica, created by St. Helena in the 4th
century, has features of the Roman and Byzantine
architecture. Source: photo by the author

Ryc. 21. Izrael. Jerozolima. Bazylika Świętego Grobu.
Bazylika narastała przez wieki w różnych epokach
stylowych, posiada zdumiewające zestawienia segmentów o różnym datowaniu i odpowiednio różnej
estetyce. Źródło: Fot. autora
Fig. 21. Israel. Jerusalem. Basilica of the Holy Sepulchre. The Basilica has for ages been growing in various style epochs, has astonishing combinations of
segments of varied dating and of respectively different
aesthetic appearance. Source: photo by the author

Najpierw w Betlejem doprowadza do uporządkowania i zorganizowania przestrzennego
miejsca kultu Wcielenia – inspiruje budowę Bazyliki Narodzenia Jezusa (326 r.). Po przybyciu do Jerozolimy rozpoczyna działalność od Góry Oliwnej, jednego z ważniejszych
miejsc zarówno dla judaizmu, jak zwłaszcza dla chrześcijaństwa. Temu miejscu przypisuje się między innymi trasę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz jego Wniebowstąpienie.
Po zburzeniu Świątyni w r. 70, Żydzi modlili się na Górze Oliwnej. Jej wierzchołek ma
rzędną przewyższającą plateau Góry Świątynnej, prawie o sto metrów i otwiera imponu21

Angold Michael. 2002. Byzantium: the bridge from antiquity to the middle ages. Wyd. Phoenix. Londyn.
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jące panoramy widokowe na miasto i okolice. Obecnie przebiega tamtędy wspaniała
Promenada (oryg. Haas Promenade), autorstwa czołowych nowoczesnych architektów
krajobrazu: Shlomo Aronsona i Lawrence’a Halprina.
Św. Helena w 328 roku wznosi tutaj Bazylikę pod nazwą Eleona, zaś po półwieczu przybywa w sąsiedztwie kościół Wniebowstąpienia (378). Aktualnie obydwa miejsca kultu
przedstawiają się w formie ruin, zabezpieczonych po wykopaliskach z początku
XX wieku, których dokonali bracia biali – szpitalnicy oraz franciszkanie. Helena, wchodząc z pierwszą inwestycją na Górę Oliwną, znalazła się w konfrontacji z żydami pozbawionymi Przybytku, którzy tutaj właśnie w pięknym miejscu na uboczu, szukali miejsca
dla swoich modlitw. Według przekazów ta koegzystencja okazała się możliwa. Od czasów następujących bezpośrednio po śmierci Mahometa, czyli od VII wieku, jego wyznawcy zajęli część Góry Oliwnej. Obecnie mahometanie dzielą własność sanktuarium Wniebowstąpienia z franciszkanami i pokojowo wspólnie użytkują ten obiekt w obopólnie zakreślonych i ustalonych granicach. Dodatkowo wzbogacając wielo- religijny koloryt, opodal stoi pięknie złocona cerkiew prawosławna p.w. Marii Magdaleny.
Z punktu widzenia zasad ponad- nacjonalistycznego porozumienia i tolerancji, szczególne znaczenie ma ciekawa ideowo i estetycznie inwestycja u stóp Góry Oliwnej, w ewangelicznym Ogrodzie Getsemani. Znajduje się tu niezwykły w swej stylistyce – balansującej pomiędzy rzymskim klasycyzmem a florenckim renesansem – Kościół Wszystkich
Narodów. Inaczej zwany jest Kościołem Agonii. Został wzniesiony na początku lat 20. XX
wieku przez włoskiego architekta historycystę, Antonia Barluzzi’ego.
Święta Helena po dotychczasowych sukcesach osiągniętych na izraelskiej prowincji oraz
na peryferiach stolicy, ogniskuje swoją działalność na centrum Jerozolimy. Prawdopodobnie miała ona swój udział w wyznaczeniu pierwszej wersji hipotetycznego przebiegu
trasy Męki – Via Dolorosa, która poprzez wieki, po kilku przetrasowaniach, przybrała w
22
XVIII wieku dzisiejszy przebieg (ryc. 13 - 16). W dziedzinie inwestycji architektonicznych, na początek nakazuje, aby na Golgocie przebudowano świątynię Wenus – na Bazylikę Grobu Pańskiego. Szybko jednak zmienia decyzję – wydaje rozkaz doszczętnej
rozbiórki świątyni Wenus, usunięcia „grzesznych” pozostałości i wzniesienia Bazyliki Gro23
bu od punktu zerowego, jako całkiem nowego dzieła (ryc. 17 - 22).
W tych samych latach na Wzgórzu, na jej rozkaz następuje zniesienie z powierzchni ziemi świątyni Jowisza zbudowanej przez cezara Hadriana w miejscu Przybytku Izraela.
Mocodawczyni poleca wzniesienie tamże, na Skale Abrahama, skromnego kościółka
imienia świętych męczenników Cyrusa i Jana. Następnie zleca powiększenie go i zmianę
24
wezwania na Kościół Mądrości Bożej. Należy pamiętać, że identyczne wezwanie będzie
w przyszłości przejęte przez cesarza Justyniana dla Kościoła św. Zofii
w Konstantynopolu; jako że w j. greckim słowo zofia oznacza mądrość. Na Wzgórzu
Świątynnym w Jerozolimie w trzy i pół wieku później, na rozkaz sułtana Malika, po rozbiórce Kościoła Mądrości Bożej wzniesionego przez św. Helenę, na jego miejscu stanie
meczet Kopuła Skały.
Syn św. Heleny, cesarz Konstantyn (272 – 337 n.e.) przenosi w roku 330 stolicę cesarstwa z Rzymu do Bizancjum, którego nazwę przemienia na Konstantynopol. Jednocześnie oddano do użytku wspaniały pałac cesarski. Ciekawe, że podczas uroczystości jego
otwarcia, obowiązywał zarówno ceremoniał chrześcijański, jak też mitologiczny starorzymski („pogański”).
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Ryc. 22. Izrael. Jerozolima. Bazylika Świętego Grobu.
Tak zwany Kamień Obmycia Ciała Chrystusa (niepotwierdzony historycznie) jest malowniczym obiektem
kultu wiernych różnych religii chrześcijańskich. Źródło:
Fot. autora

Fig. 22. Israel. Jerusalem. Basilica of the Holy Sepulchre. The so-called "Stone of Unction," or the stone
on which Christ’s body was washed and anointed (not
confirmed historically) is a picturesque object of cult
by believers of various Christian religions. Source:
photo by the author
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Ryc. 23. Niemcy. Trewir (łac. Treverorum, germ.
Trier). Główny Rynek. Tak zwana Kolumna Targowa
(niem. Marktsäule) stanowi wotum na pamiątkę odparcia najazdu Wikingów oraz upamiętnienie nadania
miastu Prawa Targu, z roku 958 n.e. Słup i kapitel
kolumny pochodzą z okresu Cesarstwa Rzymskiego,
do którego Trewir przynależał. Zwieńczający kamienny krzyż z Barankiem Św., pochodzi z czasu erygowania pomnika. Źródło: Fot. autora
Fig. 23. Germany. Trier (Latin Treverorum). Main
Market Square. The so-called Market Column (Marktsäule) is a gratitude votive for repulsing the Viking
invasion, and commemoration of granting market
rights to the city in A.D. 958. The column's pillar and
cap date back to the Roman Empire, of which Trier
was a part. The stone cross with the Holy Lamb
comes from the monument founding time. Source:
photo by the author

4. PODZIAŁ CESARSTWA RZYMSKIEGO. „WIELKA GRANICA”
Jeszcze poważniejszą decyzję, kluczową dla przyszłości Europy i w pewnym stopniu
także chrześcijaństwa, podjął cesarz Teodozjusz, żyjący w latach 347 – 395. W ostatnim
roku swego panowania – dokonał on podziału cesarstwa, rozbijając państwowość Rzymską, po ok. 1150 latach jej istnienia, licząc od czasu wg legendy o Romulusie. W nowo
powstałym Cesarstwie Wschodnim, z językiem i obrządkiem greckim, a stolicą w Konstantynopolu, osadził na tronie swego starszego syna. Jako drugi byt imperialny pozostało cesarstwo Zachodnie (romańskie, por. architektura romańska) z językiem i obrządkiem
łacińskim, a stolicą w Rzymie, z zasiadającym na tronie, młodszym z cesarskich synów.
Cesarz Teodozjusz podczas pełnienia władzy nad niepodzielonym jeszcze imperium,
zapisał się w historii także jako znaczący prawodawca. Przyczynił się do ugruntowania
chrześcijaństwa, a tępił uprawianie antycznego kultu, który nakazywał oddawanie czci
bóstwom mitologicznym. Pod rządami cesarza Teodozjusza, ten rodzaj religii został
uznany za pogański i zakazany pod karą śmierci. Prawa ferowane według kodeksu Teodozjusza były skierowane przeciw różnym zjawiskom, sprawom i bytom utożsamianym
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z antycznym pogaństwem. Należały do tego rejestru zakazów, paragrafy ujmujące aspekty tak różne – jak igrzyska olimpijskie i homoseksualizm.
Wśród wyznań religijnych zakazał również takich, które były bliskie wzorcowemu ewangelicznemu chrześcijaństwu, np. szczególnie tępił arianizm. Ortodoksyjna nauka Nowego
Testamentu w rozumieniu oraz interpretacji Rzymu, stała się jedyną dopuszczalną, mającą status państwowy: „jedno państwo – jedna religia”. Później przekształcano tę maksymę, przenosząc pojęcie państwa na osobę władcy: łac. cuius regio – eius religio („czyje
królestwo – tegoż religia”). Należy zauważyć, że od tego sformułowania pochodzi wzór
przyjmowany potem przez absolutnych i totalitarnych władców w odniesieniu do swojej
osoby: fr. l’etat – c’est moi („państwo – to ja”, Ludwik XIV) oraz niem. Ein Volk – ein Reich
– ein Führer („jeden lud – jedna rzesza – jeden przywódca”, slogan nazistowski).
Tak więc w latach 350 – 400, po szeregu wojen, w tym także wewnątrz- państwowych
(domowych), religia chrześcijańska ogarnia i staje się obowiązująca w całym Cesarstwie.
Następnie obowiązuje w obydwu Cesarstwach powstałych po podziale: w Rzymskim –
Zachodnim i we Wschodnim - Bizantyńskim. Ten podział spowodował ewidentne zacieranie etosu europejskiego w cesarstwie Bizantyńskim, a przybliżenie do standardów azjatyckich („wschodnia czołobitność, bizantyński przepych, bizantyńska hierarchia”). Wspaniałe, bliskie ideału sprawiedliwości, ścisłe prawo rzymskie, oparte na matematyce
i logice, ustąpiło na Wschodzie prawu bizantyńskiemu – interpretacyjnemu, uznaniowemu, subiektywnie orzekanemu, z oczywistym uszczerbkiem dla sprawiedliwości.
Generowane przez Bizancjum konfliktowe relacje z Zachodem wywoływały też „tarcia”
o charakterze religijnym. Bardziej pragmatyczny, podbarwiony klasycznością chrystianizm rzymski stawał twarzą w twarz z Wschodnim mistycyzującym chrześcijaństwem
25
zwłaszcza na stykowych obszarach buforowych. Do takich należała Bułgaria a w jej
ramach Macedonia podbita przez Bizancjum w roku 972. Opór przeciw najeźdźcy odzwierciedlił się w społeczeństwie niezwykle oryginalną odmianą religijności bogomiłów,
podobną do późniejszych katarów i stanowiącą prawdopodobnie inspirację dla nich. Była
to religia analogicznie do katarskiej łącząca na synkretyczną modłę manicheizm Zaratustry z chrześcijaństwem. Określała świat jako królestwo zła i dobra, szatana i Boga oraz
26
Jego synów Chrystusa i potępionego upadłego Szatana. Bogumiłowie przetrwali do XV
wieku w wielu krajach Europy, a do XVI wieku na Rusi. Pozostawili m.in. piękne cmentarze z oryginalnymi pochówkami, zwłaszcza na terenach d. Jugosławii (np. w regionie
Mostar – Medżugorje), a także ciekawą kaplicę o charakterze arkadowej, ażurowej altany
w bośniańskim Travniku, o wystroju kojarzącym się z meczetem Kopuła Skały w Jerozolimie.
Natomiast Europa Zachodnia, po okresie najazdów barbarzyńców i wędrówek ludów,
przechodzi wczesno- średniowieczną transformację na fundamentach kultury rzymskiej,
w kierunku państwowości i kultury chrześcijańskiej. Na kanwie rzymskiego schematu
obozu legionistów castrum romanum rozkwitają szachownicowe miasta nowej generacji,
np. Trewir (oryg. Trier) przyjmowany jako najstarsze lokacyjne miasto niemieckie epoki
chrześcijańskiej. Jego symbolem przypominającym antyczną przeszłość jest niesamowita
czarna brama Porta Nigra, otwierająca główną ulicę prowadzącą do centralnego Rynku.
Na jego środku znajduje się kapitalny zabytek symbolizujący powiązanie i narastanie
epok (ryc. 23). W 958 r.n.e. postawiono tutaj wspaniałą, minimalistyczną wręcz w wyrazie
antyczną rzymską kolumnę, a na jej szczycie umieszczono przepięknie wyrzeźbiony równoramienny krzyż. Zwyczajowo jest malowany przez wieki złotem i karminem. Zawiera
w wewnętrznym kole wypukłorzeźbę Świętego Baranka. Kolumna Placu (niem. Marktsäule), Stanowi wotum wdzięczności za odparcie najazdu Wikingów, równoczesne
z przyznaniem miastu prawa do targowiska, co uczyniło je bogatym i potężnym.
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Wytyczono granicę między nowymi Cesarstwami powstałymi z dokonanego podziału. Ta
granica swym najistotniejszym przebiegu, tj. wzdłuż południka 19,5º (przecinającego wybrzeże Adriatyku w pobliżu obecnej granicy Albanii z Czarnogórą) jest nadal symboliczną
„Wielka Granicą” kultur: Zachodniej i Wschodniej Europy. Jeśli ją przedłużyć w kierunku
północnym poprzez Alpy i Karpaty aż po Bałtyk, na ziemie polskie, przebiega w przybliżeniu linią: Bielsko Biała – Częstochowa – Włocławek – Elbląg. W polskiej historii architektury jest to w przybliżeniu linia umowna pomiędzy architekturą kamienną a drewnianą
(Śląsk a Małopolska, Wielkopolska a Mazowsze, Prusy a Podlasie). Jest ona po części
również nieco zbliżona z dawnymi granicami zaborów, które także miały wpływ na kulturę
budowlaną urbanistyczną i architektoniczną, a w pewnym stopniu także na zróżnicowania
wyznań religijnych.
Last but not least, właśnie na ziemiach polskich ma miejsce wyjątkowe bogactwo religii
przynależnych do grup wyznaniowych Zachodu i Wschodu. Na temat wybitnej roli Polski
jako nowego członka Unii Europejskiej, właśnie ze względu na jej wielokulturowość –
wynikającą z historii i z obecnego symetrycznego położenia na osi „Wielkiej Granicy” –
wypowiedział się Bronisław Geremek w swoim znakomitym, uroczystym wykładzie zatytułowanym „Europa i pamięć”, wygłoszonym w Brugii, podczas przygotowań do akcesji
27
unijnej.
5. ŚWIETNOŚĆ BIZANCJUM. HAGIA SOPHIA
W 537 roku jeden z najwybitniejszych cesarzy bizantyńskich, Justynian – inauguruje
w Konstantynopolu, zbudowany z jego rozkazu Kościół św. Zofii – Hagia Sophia –
Kościół Mądrości Bożej (ryc. 24). Jest to okres szczytu powodzenia Wschodniego Cesarstwa, wypracowanego przez poprzedników, ale zwieńczonego właśnie przez Justyniana i jego kontrowersyjną „magnifikę”, cesarzową Teodorę (byłą tancerkę i osobę lekkich obyczajów).
Podobno swoją przemowę inauguracyjną zakończył domniemanymi słowami: „prześcignąłem Cię Salomonie”. Oprócz potęgi przesłania religijnego, był to zarazem pierwszy
budynek, który w aspektach profesjonalnych mógł z szansami powodzenia, według subiektywnych kryteriów oceny, konkurować o palmę pierwszeństwa z Panteonem w Rzymie. Zaiste Hagia Sophia była obok Panteonu niezrównana pod względem rozmachu,
przestrzenności, doskonałości konstrukcyjnej, wspaniałości kopuły, wreszcie – przemożnej roli urbanistycznej w sensie dominacji w przestrzeni miejskiej. W chrześcijaństwie
pojawił się obiekt nieporównywalnie wspanialszy niż cokolwiek, co zostało do tego czasu
zbudowane w imieniu Chrystusa i na Jego chwałę. Nie było przecież jeszcze ani późnobizantyńskiej Bazyliki Archikatedralnej pw. Św. Marka w Wenecji (r. 832), ani wielkich
katedr średniowiecza, ani Duomo we Florencji, ani Bazyliki Św. Piotra w Rzymie. Nota
bene dla autorów tych dwóch ostatnich z wymienionych świątyń (odpowiednio: Brunelleschiego i Michała Anioła), Hagia Sofia stanowiła obiekt analiz i studiów oraz co najważniejsze – motywowania twórczych ambicji.
Niebagatelna była też właśnie konkurencja z Rzymem, także przecież stolicą ówczesnego cesarstwa chrześcijańskiego, które jednak jak na razie do tamtej pory nie wydało takiego wspaniałego owocu. Konstantynopol wybił się – i wielkością, i prestiżem na pierwsze miejsce wśród miast w skali światowej. Kościół Hagia Sophia potwierdzał tę pozycję
jako byt materialny. Stanowił niejako symboliczną pieczęć sygnującą hegemonię swego
państwa i władcy. Hagia Sophia przez wieki chrześcijaństwa europejskiego niosła istotne
wyzwanie dla Rzymu. Nie tylko dla wielu architektów – twórców Bazyliki Piotrowej, z Donato Bramantem i wspomnianym Michałem Aniołem na czele. Była symbolem potęgi
ewangelizowania poprzez wielkie dzieło przestrzenne architektoniczno- urbanistyczne,
jakże ważnym dla potężnych inwestorów – papieży okresu kontrreformacji i baroku.
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Ryc. 24. Turcja. Bizancjum/Konstantynopol/Istambuł/Stambuł. Kościół Mądrości Bożej p.w. Świętej Zofii – Hagia
Sophia. Po upadku Konstantynopola w 1453 roku meczet. Zdesakralizowany (celem uniknięcia konfliktów religijnych) na polecenie twórcy nowoczesnej Turcji, prezydenta Kemala Atatürka (1881 – 1938), obecnie uniwersalistyczny obiekt dziedzictwa kultury. Źródło: Fot. Maria Baścik
Fig. 24. Turkey. Byzantium/ Constantinople /Istanbul. Church of the Holy Wisdom dedicated to St. Sophia. From
1453 (the fall Constantinople) until 1931 a mosque. Secularised (in order to avoid religious conflicts) by the
order of Kemal Atatürk (1881-1938), the creator of modern Turkey, now a universalist cultural heritage facility.
Source: photo by Maria Baścik

W latach 726 – 843 dotknęła tej wspaniałej świątyni plaga w osobach wyrażających idee
sekty obrazoburców – ikonoklastów. Byli to bizantyńscy, wschodnio chrześcijańscy władcy, którzy wzorując się na arabskiej doktrynie zakazu tworzenia sztuki przedstawiającej –
28
stąd arabeski – nakazywali niszczenie świętych obrazów. Drugi raz, w siedemset lat
później, mahometanie uczynili podobne przemiany, ale w sposób bardziej kulturalny.
W roku 1453, po zdobyciu i zajęciu Konstantynopola zamieniali i przeobrazili kościół Hagia Sophia w meczet. Transformacji dokonali w sposób subtelny, osłaniając a nie niszcząc symboli chrześcijańskich. Dobudowane nowe elementy, zwłaszcza imponujące minarety, nie popsuły arcydzieła, ale dodały mu kolejnych wartości.
6. MAHOMET I MAHOMETANIE W JEROZOLIMIE
Pod wpływem i dowództwem Mahometa (571 – 632 n.e.), Wschód ogarnia ruch mahometański i rosnące podboje w imię Allacha oraz jego Proroka reprezentującego i krzewiącego religię oraz kulturę islamu. Wydarzenia religijne, społeczne i polityczne pociągają za
sobą nieuchronnie, adekwatne reperkusje architektoniczne.
W 101 lat po wspaniałym wydarzeniu religijnym, architektonicznym, urbanistycznym
i krajobrazowym, którym było oddanie do użytku Kościoła Mądrości Bożej – Hagia Sophia
28
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w Konstantynopolu, a w 6 lat po śmierci Mahometa, jego bojowi i skuteczni w swych podbojach wyznawcy opanowują Jerozolimę (638 r.). Swą aktywność polityczną i religijną
wyrażają niezwłocznym i sukcesywnym zdominowaniem krajobrazu miasta swoimi budowlami oraz miejscami kultu.
Zdobywca, kalif Omar (Umar) odnajduje Wzgórze Skały jako skrajnie zaniedbane przez
schyłkowe pokolenia Bizantyńczyków jerozolimskich, którzy nawet posunęli się do potraktowania Wzgórza jako miejskiego śmietnika. Kalif osobiście na czele swoich żołnierzy
i przybywających osadników islamskich, dokonał jego oczyszczenia i przygotowania do
nowej inwestycji.
Pośrodku Wzgórza – w miejscu Skały Abrahama i Świątyni Izraela, a potem kościoła
Mądrości Bożej, po jego rozbiórce, mahometanie pod rozkazami kolejnego kalifa Malika,
pochodzącego z dynastii Umajadów, wznoszą epokowy meczet pod nazwą Kopuła Skały
(r. 691) (ryc. 25 – 31). Skała jest wyeksponowana pośrodku, otoczona okręgiem posadzki
i balustrady, a złota kopuła wieńcząca bryłę meczetu, jest nad nią osiowo „zawieszona”
na przeszklonej (początkowo) cylindrycznej „latarni”. Według wierzeń islamskich, z owej
Skały – Mahomet na skrzydlatym koniu i w asyście archanioła Gabriela, dokonał wniebowstąpienia. Po Mekce i Medynie, Jerozolima zostaje ogłoszona trzecim najważniejszym
29
miastem wyznawców Koranu.

Ryc. 25. Izrael. Jerozolima. Meczet Kopuła Skały. Od
roku 691 n.e. stanowi absolutną dominantę krajobrazową, urbanistyczną i architektoniczną Wzgórza
Świątynnego i Jerozolimy oraz rozległych obszarów
przedmieść i dalej Pustyni Judzkiej. Źródło: Fot. autor
Fig. 25. Israel. Jerusalem. Dome of the Rock Mosque.
Since A.D. 691 it is an absolute landscape, urbanistic
and architectural landmark of the Temple Mount,
Jerusalem, its vast suburbs, and, farther on, of the
Judean Desert. Source: photo by the author
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Ryc. 26. Izrael. Jerozolima. Meczet Kopuła Skały.
Wspaniała budowla jest otoczona zróżnicowaną przestrzenią społeczną (mała architektura, woda, zieleń),
sprzyjającą skupieniu, zwiedzaniu i regeneracji.
Źródło: Fot. autora
Fig. 26. Israel. Jerusalem. Dome of the Rock Mosque.
That grand structure is surrounded by a diversified
social space (hard landscaping elements, water,
greenery), which fosters concentration, visiting, and
regeneration. Source: photo by the author

Armstrong Karen. 2001. Islam's stake. Why Jerusalem was central to Muhammad. Time. Dz., cyt.
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Ryc. 27. Izrael. Jerozolima. Meczet Kopuła Skały.
Zbudowany w 691 r.n.e., obiekt posiada wybitnie
oryginalną i powściągliwą estetykę bryły i detalu,
stanowiącą syntezę architektury islamu z klasycznymi
cechami rzymskimi. W okresie panowania krzyżowców
nie został naruszony, a jedynie przemianowany na
„Świątynię Pana” o przeznaczeniu chrześcijańskim. Po
ich ostatecznym upadku, od roku 1250 Wzgórze
Świątynne z Meczetem Skały pozostaje niezmiennie
i niepodzielnie w rękach wyznawców islamu. Źródło:
Fot. autora
Fig.27. Israel. Jerusalem. Dome of the Rock mosque.
Built in A.D. 691, has outstandingly original and succinct aesthetic appearance of its body and details,
which constitute the synthesis of Islamic architecture
with classic Roman features. During the reign of the
Crusaders, the mosque remained untouched, and was
only converted into the Temple of the Lord intended to
be used by Christians. Following the fall of the Crusaders, since 1250, the Temple Mount with the Dome
of the Rock have remained absolutely and permanently in the hands of Muslims. Source: photo by the
author

Ryc. 28. Izrael. Jerozolima. Meczet Kopuła Skały.
Tarasowe plateau biblijnego Wzgórza Świątyni, stanowi obecnie piękny, wielki plac publiczny w otoczeniu meczetu. Zagospodarowanie małą architekturą
sprzyja pozytywnym doznaniom i rekreacji. Izrael.
Jerozolima. Źródło: Fot. autora
Fig. 28. Israel. Jerusalem. Dome of the Rock Mosque.
The terrace plateau of the biblical Temple Mount
constitutes today a beautiful large public square near
the mosque. Landscaping elements contribute to
positive experiences and recreation. Source: photo by
the author

Ryc. 29. Izrael. Jerozolima. Meczet Kopuła Skały.
Różnorodne, swobodnie komponowane kolumnady na
obrzeżu płaszczyzny Wzgórza, kadrują rewelacyjne
widoki na krajobraz Góry Oliwnej po stronie wschodniej, oraz na Jerozolimę od strony zachodniej. Źródło:
Fot. autora
Fig. 29. Israel. Jerusalem. Dome of the Rock Mosque.
Different, freely arranged colonnades of the Temple
Mount plateau edge superbly frame views to the
Mount of Olives at the east side and to Jerusalem at
the west side. Source: photo by the author

Drugim z kolei najistotniejszym obiektem w mieście i na Wzgórzu jest meczet Al Aksa (r.
701). Został zlokalizowany na południowym skraju szczytowego plateau, u szczytu bardzo wysokiego tutaj obronnego muru miejskiego. Dzięki takiemu „nadwieszeniu”, działa
przestrzennie, jako dominanta nad legendarną, najstarszą dzielnicą „dolną”, zwaną Miastem Dawida. Ta wspaniała estetycznie sytuacja meczetu jest jednak niefortunna pod
względem posadowienia. Kilkanaście razy podlegała ruchom górotworu, zakończonym
uszkodzeniami i zagrożeniami obiektu. Od tamtego czasu, do chwili obecnej, wspomniane dwie złote kopuły meczetów są jedynymi prawdziwymi dominantami miasta.
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Trzysta kilometrów od Jerozolimy na północ, w centrum Damaszku, w czasach rzymskich
wzniesiona została świątynia „gromowładnego” Jowisza. Głoszono, że w jej obrębie pochowana została głowa Św. Jana Chrzciciela. Wg przekazów, także zawartych w Ewangelii, apostoł został ścięty z rozkazu króla Heroda, sprowokowanego do tego czynu przez
pasierbicę Salome, poduszczoną wcześniej przez jej matkę – złej sławy królową Herodiadę. Król jednak żywił szacunek wobec proroka, stąd sugestie o zachowaniu i oddaniu
ostatniej posługi wobec jego relikwii. Po oficjalnym umocowaniu chrześcijaństwa, na gruzach świątyni zbudowano bazylikę pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Umajadowie
którzy opanowali miasto w 661 roku, przebudowali ją na Wielki Meczet, nazwany zgodnie
z imieniem ich dynastii, oddany jako miejsce kultu, w VIII wieku.

Ryc. 30. Izrael. Jerozolima. Meczet Kopuła Skały (z
prawej strony). W bezpośrednim pobliżu meczetu
znajdują się obiekty małej architektury, między innymi
ażurowa altana stanowiąca miniaturę Meczetu Skały
(z lewej strony). Obiekty te służą funkcjom uzupełniającym w okresie ceremonialnym, a pełnią rolę miejsc
rekreacji w czasie wolnym od obrzędów religijnych.
Źródło: Fot. autora

Fig.30. Israel. Jerusalem. Dome of the Rock Mosque.
In the direct vicinity of the mosque there are hard
landscaping elements, and among them an openwork
bower, which is a miniature of the Dome of the Rock
(on the left). Those facilities render supplementary
services during ceremonies, and are used as recreation places when no religious ceremonies are held.
Source: photo by the author

Ryc. 31. Izrael. Jerozolima. Meczet Kopuła Skały.
Drugi meczet na Wzgórzu, pod nazwą Al. Aksa
(w głębi za drzewami), zbudowany w 701 r. n.e. na
skraju muru obronnego, był w okresie krzyżowców
przemianowany na „Świątynię Salomona”, ale z przeznaczeniem chrześcijańskim. Jest malowniczo „nadwieszony” nad miastem i tworzy z głównym meczetem
Kopuła Skały niezwykły duet kompozycyjny, wzbogacony małą architekturą i zielenią. Dzięki temu otoczenie meczetów stanowi niezwykły park pielgrzymkowo
– rekreacyjny, także dla stałych mieszkańców i turystów. Źródło: Fot. autora
Fig. 31. Israel. Jerusalem. Dome of the Rock Mosque.
The second mosque on the Temple, named Al-Aqsa
(at the back behind the trees), built in A.D. 701 on the
edge of the defence wall was in the Crusades' time
renamed to the "Solomon's Temple" yet intended to
be used by Christians. It is picturesquely "overhung"
above the city and, together with the Dome of the
Rock, forms a unique composition due, enriched with
landscaping elements and greenery. Thanks to that,
the area surrounding both mosques is a unique pilgrimage and recreation park, also for city residents
and tourists. Source: photo by the author.

Nowi gospodarze także darzyli pamięć po Św. Janie Chrzcicielu szacunkiem i kultem,
uznając go za proroka. W nawie, przy domniemanej lokalizacji pochówku jego głowy,
zbudowali wspaniałą wewnętrzną świątynię – grobowiec, w stylu bardziej rzymsko – proto- romańskim niż mahometańskim. Semiotykę islamu reprezentują wielkie zielone szyby
oddzielające wnętrze tej kaplicy grobowej od ludzi gromadzących się w nawie. W 2001
roku miejsce to nawiedził papież Jan Paweł II i w słynnym przemówieniu do zgromadzonych mahometan i chrześcijan oraz do mediów, przekazał posłanie o potrzebie tolerancji
30
i pokojowego rozstrzygania różnic religijnych.
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Po epizodzie krucjat, gdy sułtan Saladyn w 1187 roku odbił Jerozolimę i całą Ziemię
Świętą spod władzy krzyżowców, zastał w znakomitym mieście Hebronie, pierwotnej
stolicy Izraela, domniemany grób Abrahama, nad którym wzniesiona była bazylika chrześcijańska. Saladyn przebudował ją na meczet, któremu nadano imię Abrahama, ponieważ islamiści uznają go jako proroka podobnie jak żydzi i chrześcijanie. Po wojnie sześciodniowej w 1967 roku żydzi przejęli Hebron, który aktualnie jest pod mieszaną jurysdykcją izraelsko – palestyńską. Postawili opodal skromną synagogę dla wiernych żydów
odwiedzających grób Abrahama, nie naruszając powagi meczetu i jego funkcji dla wier31
nych islamu.
Nowi islamscy władcy Ziemi Świętej przystępują do swoich rządów w sposób wielce tolerancyjny i otwarty pod względami religijnymi. Nie uważają trzech religii Abrahamowych za
sprzeczne lub wrogie. Uznają tego samego Boga. Zarówno wobec chrześcijan ogniskujących swój kult przy Bazylice Grobu, jak również wobec żydów pragnących modlić się na
Wzgórzu, nie czynią trudności ale przeciwnie, ułatwiają bezkonfliktowe współistnienie.
Islam uważają za integralną cześć wiary opartej na Biblii i Ewangelii. Ukazują pewną
skromność swojej gałęzi wyznaniowej, która do czasu Mahometa nie wydała żadnego
proroka. Różnic upatrują głównie w zewnętrznych ceremoniałach, oraz w sformułowaniach świętych Ksiąg, które uznają za właściwe każdemu z odłamów religijnych.
Mahometanie w Jerozolimie okazują się wobec żydów znacznie bardziej tolerancyjni niż
kolejni panujący w tym mieście chrześcijanie, którzy w okresie bizantyńskim, a później w
czasie krucjat – nie tolerowani żydów jako sąsiadów. Za to kalif Malik zaprosił 70 znamienitych rodzin żydowskich do osiedlenia się w Jerozolimie i do swobodnego uprawiania
swojego kultu. Przeciwnie krzyżowcy, podczas krucjat, swoim antysemityzmem sami
skierowali żydów, z początku ugodowych, w kierunku współdziałania z mahometanami,
przeciwko sobie i swojej Sprawie.
Ryc. 32. Izrael. Jerozolima. U stóp biblijnego
Zachodniego Muru, w pobliżu meczetu Al Aksa
(na dalszym planie po prawej stronie), po różnorodnych, zmiennych dziejach i formach modłów
żydów w rejonie zburzonej Świątyni, zostało w
XVI wieku wyznaczone przez Sulejmana Wspaniałego – kalifa Jerozolimy, miejsce kultu dla
żydów, nazwane Ścianą Smutku. Por. ilustracje
47-49. Źródło: Fot. autora
Fig. 32. Israel. Jerusalem. At the foot of the
biblical Western Wall, near the Al-Aqsa Mosque
(in the background, at the right), after periods of
changeable history and various forms of the
Jewish praying in the Temple's area, Suleiman
the Magnificent, Caliph of Jerusalem, outlined a
place of worship for the Jews, called later the
Wailing Wall. Cf. figs. 47-49. Source: photo by
the author

Osiem i pół wieku później, jeden z najwybitniejszych przywódców islamskich panujących
w Jerozolimie, przebudowujący ją i rozbudowujący, Sulejman Wspaniały (1494-1566)
z dynastii Ottomańskiej, autor ogromnych murów miejskich, znów wykazuje się filosemityzmem. Polecił swojemu nadwornemu architektowi Sinanowi zaaranżować Zachodni
Mur Wzgórza Świątynnego jako Ścianę Modlitw dla żydów. Nakazał też architektowi zbudować tam dla nich w celu modlitewnym, specjalne oratorium. Jest to obecna Ściana
Smutku (ryc. 32). Było to kolejne potwierdzenie możliwości harmonijnej kohabitacji mahometan z żydami.
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7. WIELKA SCHIZMA. PRAWOSŁAWIE
Przez wieki narasta niechęć pomiędzy dwoma imperiami – trwająca od 395 roku, czyli od
początku podziału Cesarstwa Rzymskiego na Zachodnie i Wschodnie. W sytuacji tego
osłabienia i konfliktów Wschód – Zachód (Konstantynopol – Rzym) w sferze świeckiej,
jedynym poważnym czynnikiem spajającym – był Kościół. Odgrywał także kapitalną rolę
konstruktywną w szkolnictwie, służbie zdrowia, formowaniu wartości intelektualnych,
inwestowaniu w kulturę. Z czasem jednak romańszczyzna i bizantynizm rozchodzą się,
bynajmniej nie tylko w kulturze wysokiej, choćby w architekturze (np. wieże kościołów
romańskich versus kopuły świątyń bizantyńskich), ale co najmniej tak samo intensywnie
w dziedzinach fundamentalnych: polityce, rozumieniu religii, obyczaju. W tym narastającym rozdarciu, w 1054 roku dochodzi do kulminacji; a przy tej okazji nawet do powszechnej konsternacji. Podczas konferencji zaplanowanej jako pojednawcza, w trakcie
eskalacji rozbieżności, obydwaj dostojnicy imperialnych kościołów, przewodniczący przeciwstawnym stronom spornego dialogu, wzajemnie rzucają na swych antagonistów klątwę ekskomuniki.
Niemożliwa do rozładowania sytuacja doprowadza w tymże 1054 roku, do definitywnego
zerwania jedności chrześcijańskiego Kościoła. W jej miejsce objawia się Wielka Schizma.
Jest to wzajemna separacja i rozpad Kościoła na Zachodni katolicki z Rzymem i papieżem u steru – oraz Wschodni ze stolicą w Konstantynopolu i z Wielkim Patriarchą Konstantynopola jako głową Kościołów Wschodnich. Schizma staje się „największym skandalem i nieszczęściem chrześcijaństwa”. Jest kolejnym po rozłamie cesarstwa w 395 roku,
wielkim rozbiciem wypracowanej przez wiele wieków wartości, którą była wielokulturowa
ale zjednoczona katolicka Europa. Teraz, setki lat później, z wielkimi trudnościami następują próby powrotu do utraconej podówczas spójności, tolerancji oraz solidarności.
Zgodnie z tymi słowami, wydarzenie AD 1054 to pociąga za sobą nieustające nieszczę32
ścia, mniejsze i większe.
Są to sformułowania skrajne. Dla ich zrównoważenia, należy przynajmniej w absolutnym
skrócie naszkicować kapitalne zjawisko europejskiej i światowej kultury – religijne i kulturowo artystyczne, w tym architektoniczne, którym stało się prawosławie, zaistniałe jako
rezultat Schizmy.
Poza Konstantynopolem nie było we Wschodnim Cesarstwie swobodnie funkcjonujących
ośrodków chrześcijańskich, ponieważ biskupstwa w Antiochii, Aleksandrii oraz w Jerozolimie, znajdowały się w niewoli muzułmańskiej. Konstantynopol już za Justyniana liczył
500.000 mieszkańców; był mega – metropolią. Cesarze bizantyńscy koncentrowali pod
swoją wolą zarówno władzę świecką, jak też kościelną. Bowiem patriarchowie Wschodu,
tradycyjnie byli podporządkowani tronowi samodzierżawcy. Był to tak zwany cezaropapizm, potępiany przez zachodnich chrześcijan, a zwłaszcza z oczywistych względów
przez papieża. Przeciwieństwem bowiem było cesarstwo Zachodnie, gdzie papież był
niepodzielnym suwerenem woli religijnej oraz władcą watykańskiego państwa, mimo że
cesarze i królowie intensywnie zabiegali, a nawet walczyli z nim o podzielenie się władzą
kościelną. Najbardziej w tym konsekwentny okazał się w przyszłości, w kontekście renesansowego antyklerykalnego humanizmu i protestantyzmu, król Henryk VIII.
Polaryzacja prawosławia wobec katolików rzymskich – oprócz architektury – posiada
szereg aspektów o różnym ciężarze i jakości. Do poważnych różnic należy kwestia celibatu; mniej brzemienny okazał się konflikt na temat religijnych praktyk, np. dotyczący
rodzaju chleba – opłatka komunijnego. Do szczególnie głębokich różnic na poziomie doktrynalnym, należy kwestia rozumienia Trójcy Świętej, a w niej zwłaszcza Osoby Syna
Bożego (tzw. filioque, od łac. filio – synowi, que - także). Wielką zasługą wczesnego kościoła prawosławnego było otwarcie na języki lokalne – w ewangelizacji, a zwłaszcza w
praktyce liturgicznej. W kościele łacińskim nastąpiło to dopiero po II Soborze Watykańskim (papież Jan XXIII) – od lat 60 XX w.
32
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Prawosławie ruskie, bułgarskie i greckie oraz pokrewne chrześcijańskie Kościoły Wschodu poddawane były chrystianizacji zmodyfikowanej przez różne wpływy orientalne. Są
przez to fascynująco pluralistyczne, w aspekcie mnogości odmian i w sensie barwności
architektoniczno - ikonograficznej. Ten pluralizm prawosławia objawia się poczynając od
struktury organizacyjnej – dziewięciu patriarchatów i kilkunastu kościołów kanonicznych.
Odzwierciedla się to w wielorakiej architekturze. Jest stosunkowo mniej liczna ilościowo
i typologicznie niż architektura świątynna innych wiodących religii, ale imponuje oryginalnością i bogactwem siły wiary zawartej w sztuce, zwłaszcza prawosławnej i ormiańskiej.
Dla obserwatora przybywającego z zachodniego kręgu chrześcijaństwa pełnego odstępstw, dwuznaczności, sceptycyzmu i wątpliwości – fascynujące jest żarliwe zaangażowanie w prawosławie – ludności byłego Związku Sowieckiego, o szerokim przekroju
pokoleń, wykształcenia, miejsca zamieszkania i statusu materialnego.
Na baczną uwagę i refleksje zasługują Kościoły Wschodnie afiliowane/zintegrowane
z katolicyzmem, np. wyznanie grekokatolickie, unickie. W klimacie nastrojowym kultów
wschodnio- chrześcijańskich, uderzające dla zachodniego katolika jest wspomniane zaangażowanie, siła niewzruszonych przekonań – również u osób młodych i nowoczesnych
– także piękno kultu wyrażającego nieukrywaną, niezachwianą mistykę, pozbawioną
Zachodniego chłodu, dystansu, a nawet relatywizmu i cynizmu.
Mistycyzm Wschodu jest także kontrapunktem dla znacznie większej na Zachodzie podatności na materializm. Doprowadził on wpierw, wraz z humanistycznym, antropocentrycznym Renesansem, w XV – XVI wieku do protestantyzmu, a w dwa wieki później do
racjonalizmu. Z niego niebawem wykluwa się światopoglądowy radykalizm i antyklerykalizm Oświecenia. W konsekwencji poprzez rewolucje przemysłowe i polityczne, dochodzi
na przełomie XIX i XX wieku do nowoczesności, skutkującej w sprawach religii.
8. KRZYŻOWCY. EFEMERYCZNE KRÓLESTWO ŁACIŃSKIE NA WSCHODZIE.
UPADEK KONSTANTYNOPOLA
W Ziemi Świętej pod władzą półksiężyca, zależnie od okresowych zmian sytuacji, dopuszczani bywali do kreowania miejsc kultu, do modlitwy w miejscach publicznych, w tym
w Jerozolimie i na Wzgórzu – „innowiercy”, a wśród nich częściej Żydzi i nieco rzadziej
chrześcijanie. Sytuacja diametralnie zmienia się w XI wieku, od czasu kalifa Al Hakima,
kiedy zaostrzenie arabskich sankcji przeciw zarówno Izraelitom, jak też chrześcijanom,
m.in. wyrażone zostaje masowym burzeniem synagog i kościołów, od roku 1010.
W Zachodnim chrześcijaństwie wywołuje to najpierw oburzenie, a następnie postanowienie odbicia Ziemi Świętej z rąk „saracenów”. Równoległym motywem do tego czynu,
jest prośba słabnącego Bizancjum o pomoc przeciwko Turkom, w imię Chrystusa i za
dobrą opłatą oraz możliwością łupów. W tych uwarunkowaniach, od 1096 roku dochodzi
do wypraw krzyżowych, których organizatorami byli zwłaszcza Francuzi – król i rycerstwo,
przy silnym wsparciu papieża. Ci potężni mocodawcy pragną poprzez Krzyżowców „przy
okazji rozliczyć się po drodze” także z innymi przeciwnikami, takimi jak: europejska diaspora żydowska oraz inni innowiercy, zwłaszcza heretycy – odszczepieńcy od rzymskiego Kościoła, wreszcie – także bizantyńscy chrześcijanie Wschodu, mimo iż to oni poprosili Zachód o pomoc.
Krzyżowcy, postępują w swej ekspansji i sprawowaniu władzy z reguły zdecydowanie
drastycznie. Ale nawet te metody nie chroniły ich przed porażkami. Jednak w toku lat
1099 – 1291 utrzymywali całość lub większość Ziemi Świętej lub jej fragmenty. Wprowadzają radykalne zmiany w funkcjonowaniu miejsc kultu. Konkretnie, zamieniają meczety
na chrześcijańskie kościoły, nie posuwają się jednak tak dalece, aby je burzyć, zwłaszcza
te najważniejsze. Jak wspomniano wcześniej, centralny na Wzgórzu Świątynnym meczet
Kopuła Skały zostaje przemianowany na „Świątynię Pana”, a drugi meczet, Al Aksa – na
„Świątynię Salomona”, lecz o przeznaczeniu chrześcijańskim.
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Pomimo różnorodnych relacji krzyżowców z żydami, zarówno europejskimi jak jerozolimskimi, rycerze wykazali wobec nich, zasadniczo absolutną wrogość. Pierwsza krucjata
rozpoczęła się od ich eksterminacji w miastach nadreńskich i naddunajskich, po drodze
do Ziemi Świętej. W tej sytuacji żydzi zamieszkujący w Palestynie, dotąd wyczekujący na
obrót sprawy, stanęli ramię w ramię z mahometanami, wykazując się znacznymi walorami
wojskowymi. Podzielili też los mahometan podczas rzezi po zdobyciu Jerozolimy przez
krzyżowców. Jednak krzyżowi zwycięzcy potraktowali wziętych w niewolę, pobitych
w walce żydów gorzej niż czcicieli Allacha.
Muzułmanie byli przez krzyżowców z zasady zabijani „honorowo, po rycersku” mieczem,
podczas gdy żydów, często związanych pojedynczo lub grupowo, zbiorowo palono żywcem w zaryglowanych synagogach. Krzyżowcy i krucjaty w zachodniej literaturze historycznej stanowią genezę współczesnego antysemityzmu, dla którego ostatecznym roz33
wiązaniem jest ogień. Stopniowo rycerze krzyża tracą zdobyte posiadłości; Jerozolima
została przez nich utracona w 1187 roku. Od tego czasu arabscy, a następnie tureccy
wyznawcy islamu utrzymują Ziemię Świętą w żelaznym uścisku i aż do 1855 roku, osoby
nie-mahometańskiego wyznania, nie są dopuszczane na Świątynne Wzgórze.
Tymczasem w relacjach Rzym – Bizancjum, a potem Bizancjum – mahometanie, następują epokowe wydarzenia. W Konstantynopolu w roku 1187 nastąpił pomiędzy chrześcijanami bratobójczy pogrom – rzeź katolików z rąk prawosławnych sąsiadów – współmieszkańców. A więc – zbiegiem okoliczności – działo się to w tym samym roku, w którym nastąpiła utrata Jerozolimy przez krzyżowców. Rewanż na Bizantyńczykach nastąpił
34
ze strony krzyżowców w roku 1203 i 1204, podczas czwartej wyprawy krzyżowej. Owa
krucjata zmierzając do wyzwolenia Pańskiego Grobu w Jerozolimie, zatrzymała się jednak w Konstantynopolu, gdzie zamieniła się w ekspedycję karną przeciw bizantyńskim
„braciom w Chrystusie” (ryc. 33, 34).
Swoistym usprawiedliwieniem takiego postępowania było niedotrzymanie układu ze strony pretendenta do tronu bizantyńskiego, którego krzyżowcy na tym tronie osadzili. Obiecywał on władcom Zachodu i dowódcom krucjaty, że w zamian za tron – spowoduje cofnięcie Wielkiej Schizmy i powrót, przywrócenie Bizancjum „na łono”, Kościoła łacińskiego,
który w ten sposób znów stał by się hegemonem chrystianizmu. Nie powiodło się to z
powodu twardej odmowy ze strony całego społeczeństwa. W tej sytuacji, skoro ta arcyważna obietnica nie została dotrzymana, krzyżowcy złupili Konstantynopol, obrabowali i
sprofanowali kościół Hagia Sophia (też przecież chrześcijański) oraz siłą narzucili Bizantyńskiemu Cesarstwu władzę Rzymu. Skomplikowane machinacje polityczne wreszcie
zakończyły się podbiciem Konstantynopola przez krzyżowców najpierw w 1203. Następnie w 1204 roku osadzili oni na Konstantynopolitańskim tronie najpierw hrabiego
z Montferrat jako bizantyńskiego króla, a następnie Baldwina z Flandrii, którego koronowano na cesarza.
Od czasu 4-ej krucjaty, w miejscu Cesarstwa Bizantyńskiego – powstało więc Wschodnie
Cesarstwo Łacińskie. Okazało się ono – dość efemeryczne. W oczywisty sposób
było silnie powiązane z Zachodem. Ale to powiązanie nie objęło powrotu do wspólnej
religii, bowiem mieszkańcy bizantyńscy wszystkich stanów społecznych, nadal nie godzili
się na konwersję.

33
Rausch, David. 1990. Legacy of Hatred: Why Christians must not forget the holocaust. Baker Christian Publishing Group. Ada, Michigan.
34
Angold, Michael. 2003. The Fourth Crusade: Event and Context. Wyd. Longman. Harlow, Essex.

WOJCIECH KOSIŃSKI ARCHITEKTURA SACRUM WOBEC KONFLIKTÓW, TOLERANCJI

Ryc. 33. Zdobycie Konstantynopola przez rycerzy
krzyżowców, uczestników IV krucjaty w r. 1204. Malarz wenecki Jakub Palma Młodszy (il Giovane, ok.
1550 – 1628). Wenecja. Pałac Dożów w Wenecji.
Źródło: www.letranalumni.org/index
Fig. 33. The Capture of Constantinople by the Crusaders, Participants of the 4th Crusade in 1204.
Venetian painter, Jacopo Palma il Giovane, ca. 15501628). Venice. The Doge's Palace. Source:
www.letranalumni.org/index
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Ryc. 34. Wkroczenie krzyżowców do Konstantynopola. Eugeniusz Delacroix (1798 – 1863). Paryż. Luwr.
Źródło: http://en.wahooart.com

Fig. 34 The Entry of the Crusaders into Constantinople. Eugène Delacroix (1798-1863). Paris. The
Louvre Museum. Source: http://en.wahooart.com

Również w innych, drobnych państwach z rejonu Bałkan i Azji Mniejszej, zależnych od
Konstantynopola, władza przeszła w ręce łacinników. Natomiast zadanie 4-ej krucjaty
czyli oswobodzenie Jerozolimy nie zostało w ogóle podjęte. Cierpiące pod uciskiem muzułmańskim państwa – miasta chrześcijańskie w Palestynie i okolicach pozostały bez
pomocy i praktycznie zupełnie podupadły, stopniowo zdominowane i wchłonięte przez
islam. W ten sposób zakończył swoją misję, kapitalnie ważny dla zachodniej i w ogóle
chrześcijańskiej cywilizacji, znaczący bastion na Wschodzie, w tym również na obszarze
Ziemi Świętej. Czwarta krucjata uważana jest za jeden z najgorszych skandali politycz35
nych i militarnych w historii powszechnej.
Cesarstwo Łacińskie w Konstantynopolu istniało 57 lat, do roku 1261, kiedy odbił je Cesarz Wschodni, Michał VIII Paleolog i odnowił Cesarstwo Bizantyńskie. Był to wybitny,
wizjonerski władca, dążący do porozumienia z Rzymem, tj. z papiestwem –
i z Zachodem, tj. z monarchiami, księstwami i hrabstwami rycerskimi. Jednak jego starania okazały się bezskuteczne. Zaszłości łacińskie: swoista demokracja – osłabiona władza cesarska, decentralizacja kraju – integralność dzielnic, wolność miast na wzór Zachodniej Europy, a także wiele innych reform – sprawiło, że nie było możliwości uprawiania formuły dawnego satrapicznego, orientalnego mocarstwa.
Państwowość drastycznie osłabła. Cesarstwo stało się wątłe zarówno w porównaniu
z dawnym Bizancjum, jak też w porównaniu z niedawnym okresem łacińskim. Jedyną siłą
było prawosławie i jego centralne kierownictwo. Kiedy cesarz Michał VIII Paleolog pragnął przywrócić katolicyzm w zamian za europejską pomoc gospodarczą i wojskową,
spotkał go zdecydowany opór na wszystkich szczeblach drabiny społecznej, podobnie jak
miało to miejsce w okresie 4 krucjaty. Dodatkowo swary i konflikty wewnętrzne osłabiły
kraj, a nawet doprowadziły do częściowego rozpadu (Serbia).
W głąb tak osłabionego imperium, coraz śmielej wnikały wojska muzułmańskie, czego
dowiodła dziejowa bitwa na Kosowym Polu, w 1389 roku. Kolejni cesarze z coraz bardziej
osamotnionego Konstantynopola apelowali o pomoc zachodnioeuropejskich władców, ale
papież uzależnił ją tylko od powrotu do religii łacińskiej. Mimo jawnego zagrożenia
35

Jak wyżej.
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Osmańskiego, nadal nie było po temu jakiejkolwiek zgody ze strony prawosławnych elit
i ludu. W tej sytuacji zdobycie stolicy wschodniego chrześcijaństwa przez muzułmanów
było niemal formalnością, ale zakończyło się oblężeniem z lądu i morza, a następnie
wyjątkowo niemiłosierną bitwą na murach i wewnątrz miasta. To epokowe wydarzenie,
które przeszło do historii powszechnej pod nazwą upadku Konstantynopola w 1453 roku,
zakończyło się potworną rzezią i totalnym zniszczeniem największej podówczas światowej metropolii, anihilacją dumnego cesarstwa i drastycznym ciosem w chrześcijaństwo.
9. ZACHODNIE CHRZEŚCIJAŃSTWO PRZED- I PO SCHIZMIE.
PROTESTANTYZM, REFORMACJA
Chrześcijaństwo Europy Zachodniej w okresie przed Reformacją, pozornie rozwija się
w dużym stopniu bez zasadniczych turbulencji, pozbawione większych trwałych mutacji
i tendencji rozpadu. Prostą drogą dla wiernych jest ewangelizacja Chrystusowa, przybliżona i rozpowszechniona w Europie przez Św. Pawła, z przewodnim Kościołem kierowanym przez kolejnych następców św. Piotra. W architekturze dominuje stylistyka wczesno
chrześcijańskich bazylik, oraz stopniowo nabierająca rozmachu romańszczyzna. Następują w tej mierze ciekawe rozwarstwienia kulturowe. Stratyfikacja zarysowuje się
i powiększa zwłaszcza pomiędzy różnymi odgałęzieniami architektury basenu Morza
Śródziemnego. Ta tendencja postępowała z pewnym udziałem najpierw pogańskich
a potem schrystianizowanych ludów napływowych.
Fascynującym ośrodkiem zmieniających się rządów i postępujących za nimi kultur jest
Rawenna. W jej historii czynnie zapisali się sprawując władzę i kreując kulturę: cesarze
rzymscy, chrześcijańskie cesarstwo łacińskie, Bizancjum, Ostrogoci, Longobardowie,
Frankowie, wreszcie państwo papieskie. Wśród niezliczonej ilości cennych zabytków
Rawenny pochodzących od różnorodnych religii, można wspomnieć przynamniej grobowiec króla Teodoryka. Ten malowniczy bohater wczesnego średniowiecza żyjący
w okresie ok. 451/5 – 526 r. n.e., był najeźdźcą z pogańskiej Germanii, kształconym następnie w cywilizacji rzymskiej, a następnie arianiem. Po upadku cywilizacji starożytnego
Rzymu, sztuka budowlana upadła tak nisko, że 10-metrowa kopuła królewskiego grobowca została wykuta z jednej bryły kamiennej, gdyż nie umiano wybudować kopuły murowanej. Jak na ironię stało się to dokładnie w 400 lat po wzniesieniu mega kopuły rzymskiego Panteonu.
Drugi kultowy obiekt rawenneński to wschodnio chrześcijański kościół San Vitale (548 r.)
ze sławnymi mozaikami, przedstawiającymi głównego sponsora – cesarza bizantyńskiego
Justyniana (483 - 565) z kontrowersyjną żoną Teodorą. Ten obiekt posłużył po 250 latach
karolińskiemu cesarzowi zachodniemu Karolowi Wielkiemu (768 – 814) jako wzorzec dla
budowy słynnej katedry z własną kaplicą tronową w Akwizgranie (łac. Aquisgrana, germ.
Aachen).
Ariańskie wyznanie Teodoryka sygnalizuje, że w chrześcijaństwie pojawiają się jednak
ruchy reformatorskie. Niektóre z nich osiągają wielkie powodzenie i wręcz zagrażają oficjalnym instytucjom z papiestwem na czele. Najbardziej popierane przez ludność są te
nurty, które reprezentują interesy i prawa prostych ludzi, pogardzanych i uciskanych
przez wyższe sfery kościelne i świeckie.
Drugą grupą zagadnień, które stały się podstawą ideową skutecznych i popularnych nurtów reformatorskich, zwanych oczywiście przez hierarchów heretykami – były krytyki pod
adresem interpretacji prawd wiary i powinności religijnych, nad- interpretowanych i nadużywanych przez władze – głównie kościelne, ale także świeckie. Szczególną krytykę
reformatorzy adresowali w kierunku nadużyć posługi religijnej z pobudek materialnych, a
także potępiali kapłańską pychę, drastycznie kontrastującą z naukami i wzorcem Jezusa.
Wśród przed- protestanckich reformatorów na uwagę zasługują przede wszystkim albigensi – katarzy. Pierwsza nazwa pochodzi od miasta Albi, a druga nazwa od łacińskiego
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słowa catharus – czysty. Geneza intelektualna ich ujęcia religii (zaratustriański manicheizm) jest przypisywana wzorcom bogomilskim. Nurt katarski cechował się proweniencją
przede wszystkim ludową. Miał swoją genezę w hrabstwie Tuluzy, gdzie zdobył poparcie
lokalnych możnowładców. Powstał na pewno przed Schizmą, gdyż już w roku 1022 władze kościelne dokonały pierwszego spalenia ich grupy jako „heretyków”. Największy rozkwit tych „kacerzy” przypada na wieki XII i XIII.
W regionach południowych hrabstwa, w Pirenejach aż po rejon nadmorski Langwedocja
– Roussilon (dziś słynny na cały świat resort wypoczynkowy), przyczynili się do wzniesie36
nia zamków, fenomenalnych pod względem krajobrazowym. Mieli też znaczące wpływy
w Italii zachodniej, która wraz z Francją południową tworzyła tzw. Okcytanię. Ich ekscytujące i wzruszające religijne oraz społeczno-obyczajowe idee wykraczały poza ramy
chrześcijaństwa i sięgały synkretycznych powiązań z wspomnianą wyżej tradycją mani37
chejską i naukami Zaratustry, w europejskiej mutacji.
Drugim ruchem byli waldensi – ubodzy mieszczanie, którzy skupili się wokół Pierre Waldo
z Lyonu, od 1173 r. Rozpoczęli swój ruch od Lyonu i Lombardii. Rozwinęli działalność od
Hiszpanii poprzez Szwajcarię, Piemont, aż po Śląsk (Świdnica). Ważna była współpraca
waldensów z husytami, zwłaszcza z ich radykalnym skrzydłem taborytów. Po wprowadzeniu protestantyzmu współdziałali z genewskimi kalwinistami. Ich trwałą zasługą jest
szczególnie stworzenie ideowego i społecznego podłoża dla późniejszej dojrzałej reformacji Jana Kalwina, promieniującą z Genewy. Cały okres ich głównej działalności jest
usiany egzekucjami na stosie i pod toporem. Te brutalne sposoby zadawania śmierci
powodował fakt, że byli przeważnie mieszczanami, a nie rycerzami. Ich działalność spotkała się z wieloma oficjalnymi decyzjami potępiającymi i karzącymi, wydanymi przez
organa świeckie i kościelne. Endemicznie przetrwali do czasów obecnych, m.in. w USA.
Trzecim znamienitym nurtem meta- protestanckim byli husyci. Wywodzili się z Czech,
powstali z inspiracji i działali pod przywództwem profesora Uniwersytetu Karola w Pradze
– Jana Husa. Także ten ruch, pomimo szerokiego (i wysokiego) poparcia, był w zasadzie
druzgotany przez władców Europy, w porozumieniu z papiestwem. Hus, podstępnie zwabiony przez władze kościelne do Konstancji n/Jez. Bodeńskim, po wysłuchaniu został
mimo „żelaznej gwarancji” pojmany i skazany na spalenie żywcem. Płonący na stosie
Hus w jasnowidzeniu zawołał: „za sto lat przybędzie łabędź i podejmie tę misję
z sukcesem” (1415). Sensu hasła nie zrozumiano, ale dokładnie je zaprotokołowano.
Spełnienie tego profetycznego zawołania spowodowało w chrześcijaństwie rewolucję o
bezprecedensowej nośności, popularności, sile, trwałości oraz perspektywach.
W 102 lata po egzekucji prof. Husa, w roku 1517 bowiem, profesor Uniwersytetu w Wittenberdze – Marcin Luter herbu Łabędź – umieścił na wrotach kościoła w swym mieście
95 tez, które trwale wstrząsnęły Kościołem i chrześcijaństwem. Geniusz Lutra odzwierciedlił się nie tylko w reformacji wiary i religii, ale też w szeroko pojętej aktywności humanistycznej. Wielką rolę odegrało dokonane przez niego pierwsze nowożytne tłumaczenie
Biblii, na język niemiecki, co dodatkowo przyczyniło się do jej popularności i wpływów na
Zachodzie. Ciemnymi stronami jego poglądów i nauk była nienawiść do czarownic, Słowian i żydów, złagodzone jednak i w zasadzie wyeliminowane przez jego następców
konstruujących naukę reformatorską.
W roku 1521, chwiejny początkowo Kongres w Wormacji, wskutek intryg ostatecznie
potępia Lutra i jego nauki, tym samym przypieczętowując rozpad chrześcijaństwa na:
scentralizowane rzymsko-papieskie i protestanckie, o różnych szczegółowych i lokalnych
odmianach. Pojecie protestantyzmu i protestantów, niejako przypadkowo, rodzi się para36
Knyszewski Zygmunt. 2010. Circuit en pays Cathares. Programme de travail U.I.A. Lieux Spirituels. Reunion
3 – 6 Juin 2010.
37
Inspiracja jego naukami, w formie eseistyczno – poetyckiej: Nietzsche Friedrich. 2010. Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo. Wydawnictwo Vis –a– vis Etiuda. Kraków. W ślad za tym w muzyce:
Strauss Richard. 1896. Tako rzece Zaratustra. Poemat symfoniczny.
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doksalnie, w dokumencie potępiającym luteran – podsumowującym kongres w Spirze,
w roku 1529. Natomiast na kongresach w Augsburgu w roku 1530 i w Schmalkalden
w 1531, dochodzi do: stopniowego uznania religii ewangelickiej – w pełnej segregacji od
katolicyzmu, a następnie do jej szerokiego rozpowszechnienia od Królewca po Pireneje,
a potem dalej do skali światowej.

Ryc. 35. Polska. Pokój na Opolszczyźnie, d. Bad
Karlsruhe. „KOŚCIÓŁ KT.” (katolicki) oraz „KOŚCIÓŁ
PR.” (protestancki) stanowią symetryczną kompozycję urbanistyczno – architektoniczną po dwóch stronach centralnego Pałacyku Myśliwskiego. Plan. Źródło: Opr. według archiwaliów, Studio AS Wojciech
Kosiński, rys. Dariusz Kronowski, Miłosz Zieliński,
2011
Fig. 35. Poland. The townlet of Pokój (the Opolskie
Region), formerly Bad Karlsruhe. The Catholic
("KOŚCIÓŁ KT") and the Protestant ("KOŚCIÓŁ PR")
churches constitute a symmetrical urbanistic and
architectural composition at both sides of the centrally-located hunting lodge. Plan. Source: Studio AS
Wojciech Kosiński, drawings by Dariusz Kronowski,
Miłosz Zieliński, 2011

Ryc. 36. Polska. Pokój na Opolszczyźnie, d. Bad
Karlsruhe. Miejsca lokalizacji: „KOŚCIÓŁ KT.” (katolicki) oraz „KOŚCIÓŁ PR.” (protestancki) stanowią
symetryczną kompozycję urbanistyczno – architektoniczną po dwóch stronach centralnego Pałacyku Myśliwskiego. Perspektywa. Źródło: Opr. według archiwaliów, Studio AS Wojciech Kosiński, rys. Dariusz
Kronowski, Miłosz Zieliński, 2011
Fig. 36. Poland. The townlet of Pokój (the Opolskie
Region), formerly Bad Karlsruhe. Places of location of
the Catholic ("KOŚCIÓŁ KT") and the Protestant
("KOŚCIÓŁ PR") churches constitute a symmetrical
urbanistic and architectural composition at both sides
of the centrally-located hunting lodge. Perspective.
Source: Studio AS Wojciech Kosiński, drawings by
Dariusz Kronowski, Miłosz Zieliński, 2011

Niebawem, w 1534 roku protestantyzm zdobywa kolejny potężny bastion światowego
formatu – Anglię. Osobisty spór króla Henryka VIII z papieżem – o rozwód, skutkuje odszczepieństwem władcy i stworzeniem trwałej formacji anglikańskiej. Wielkie powodzenie
protestantyzmu, spowodowało zaistnienie szeregu następnych odmian. Oprócz formacji
bazowych, których przywódcami byli najwybitniejsi przedstawiciele reformacji: Marcin
Luter, Jan Kalwin i Ulrich Zwingli, znaczną pozycję i potęgę uzyskały inne, zazwyczaj
wywodzące się z tych podstawowych.
Hugonoci, których wpływy rozciągały się od Kalwińskiej Genewy po Hiszpanię i Francję,
odegrali potężną rolę w historii powszechnej. Sprowokowana i zorganizowana w Luwrze
ich rzeź w Noc Świętego Bartłomieja, zaważyła na historii Europy, a formacja hugonotów
podbiła potem inne kraje, zyskując a nie tracąc na popularności po tej nowożytnej hekatombie.
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Ryc. 37. Polska. Pokój na Opolszczyźnie, d. Bad Karlsruhe. Kościół katolicki pod wezwaniem Św. Trójcy,
1765 - 1775 (nieistniejący). Źródło: http://www.ciekawemiejsca.net/przewodnik/polska/park_w_pokoju
Fig. 37. Poland. The townlet of Pokój (the Opolskie
Region), formerly Bad Karlsruhe. Catholic Holy Trinity
Church, 1765-1775 (it no longer exists). Source:
http://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/
park_w_pokoju

Anabaptyści – czyli ponownie ochrzczeni – wywodzili się z doktryn Ulricha Zwingli’ego,
który jednak odrzucił radykalizm ich przywódcy Tomasza Jana Münzera, uderzająco podobny do komunizmu. Matecznikiem stała się dla nich wspaniała stolica Północnej Nadrenii – Westfalii, miasto arcybiskupie Münster, gdzie założyli fanatycznie zorientowane
„państwo” pod nazwą Nowe Królestwo Syjonu. Tamże, podjęli sprawowanie władzy,
oparte na opresyjnych, tyrańskich rządach, z totalną wspólnotą – komuną niewyłączającą
dzielenia się żonami. Następnie prowadzili – ostatecznie przegrane – batalie z wojskami
królewskimi i biskupimi. Przywódcy, z wodzem Janem z Lejdy i jego żonami na czele, po
strasznych torturach, zawiśli żywcem w żelaznych klatkach wydźwigniętych na kilkudziesięciometrową iglicę wieży kościoła Św. Lamberta. Klatki wiszą tam do dziś, stanowiąc
w słynnym mieście główną atrakcję turystyczną, równą powodzeniu słynnej Katedrze i
Sali Pokoju Westfalskiego w zabytkowym ratuszu.
Liczne odmiany protestantyzmu i religii pokrewnych, których idee są na granicy - lub poza
granicą chrześcijaństwa, zasłużyły się także dla architektury. Tak zwane kościoły reformowane mogą budzić w katolikach i prawosławnych zdziwienie skromnością, ubóstwem
lub wręcz brakiem detali, dekoracji oraz ikonografii. Zwłaszcza gdy są to dawne kościoły
katolickie, które „ogołocono” z décor. Podobnie jak skromność strojów liturgicznych i powściągliwość w ceremonialności. Należy jednak zauważyć, że są to cechy które po 450
latach zjawiły się w Kościele katolickim na skutek przemian po Soborze Watykańskim II
(1962). Wiele cech protestantyzmu – intelektualnych i architektonicznych, poprzez bliskość racjonalistycznej myśli Oświeceniowej XVIII-XIX wieku, jest pokrewne ideom nowoczesności i jej sposobom rozumienia religii.
W tym charakterze, na Dolnym Śląsku (Opolskim), w ramach obecnych granic polskich,
zaistniał wybitny przykład postawy wyrażonej w języku urbanistyczno - architektonicznym,
którą dziś nazwano by ekumenizmem. W 1760 roku, w okresie przejściowym pomiędzy
późnym barokiem, a wczesnym Oświeceniem, książę Carl Christian Erdman von Württenberg–Oels (pol. Oleśnica) założył miejscowość dla celów myśliwskich i wypoczynkowych pod nazwą Bad Karlsruhe (pol. Uzdrowisko Spokój Karola), obecnie Pokój. Miejscowość pomimo zniszczeń i zaniedbań charakterystycznych dla „poniemieckiego” Dolnego Śląska, nadal prezentuje znaczną wartość krajobrazową, wraz z malowniczym parkiem rezydencjonalnym wyposażonym w rzeźby.

40

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

Ryc. 38. Pokój na Opolszczyźnie, d. Bad Karlsruhe.
Kościół ewangelicki im. Księżnej Zofii, 1765 – 1775.
Siedziba Festiwalu Muzyki im. Karola Marii Webera w
Zabytkowych
Parkach
i
Ogrodach.
Źródło:
http://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/
park_w_pokoju
Fig. 38. Poland. The townlet of Pokój (the Opolskie
Region), formerly Bad Karlsruhe. Princess Sophia
evangelical church, 1765-1775. The seat of C.M. Weber
Music Festival of Historical Parks and Gardens. Source:
http://www.ciekawe-miejsca.net/przewodnik/polska/
park_w_pokoju

Planując swoją siedzibę, książę wzorował ją na słynnym królewskim mieście Karlsruhe
w Badenii-Wirtembergii, kreując jej kształt jako okrąg w formie ronda, do którego doprowadzają prostopadłe arterie o układzie regularnego krzyża. Pośrodku zrealizował symetryczny na 4 strony pałac myśliwski, zaś na ważniejszej z dwóch prostopadłych osi –
zbudowano symetrycznie, w podobnej odległości od centralnego pałacu, dwa podobne
kościoły: protestancki i katolicki (ryc. 35 - 38). Pokój stanowił widomy symbol harmonijnie
współistniejącej dwu- religijnej społeczności śląskiej. Trzecią zintegrowaną grupą religijno
– społeczną byli w tym środowisku żydzi, dla których zbudowano synagogę i założono
piękny kirkut, dobrze zachowany do chwili obecnej.
W tym miejscu warto ponownie wspomnieć arian, stanowiących wybitnie wartościową
grupę wyznaniową, zasłużoną zarówno w dziedzinie ideowej i artystycznej w kształtowaniu miejsc kultu. Można przy tej okazji zwrócić baczniejszą uwagę na kierunki wyznaniowe, które polemizują z niektórymi dogmatami katolickimi, a także protestanckimi. Pod
pojęciem: arianizm, unitarianizm (unit-arianizm), a także bliskoznacznym: anty- trynitarianizm (antytrynitarianizm), można rozumieć poglądy wyznaniowe (religijne) koncentrujące
się na jedności osoby boskiej. Kwestionują więc ortodoksyjne poglądy na Osobę Ducha
Świętego oraz odrzucają ideę Wcielenia, czyli Osobę Jezusa jako Boga i Marii jako Matki
Boga.
Niektóre z tych grup wyznaniowych są zbliżone do judeo- chrześcijan, starających się
zawrzeć kompromis pomiędzy Starym i Nowym Testamentem (Przymierzem). Arianie,
pochodzący od Ariusza, wyklętego biskupa Aleksandryjskiego, istnieli od wczesnego
chrześcijaństwa (III – IV w. n. e.). Pokrewne wyznania przyjmowali uczestnicy Wędrówki
Ludów, np. Wandalowie oraz Germanie, w przeciwieństwie do ochrzczonych w rzymskim
rytuale Franków. Arianizm odżył w reformacji, na fali krytyki doktryn papieskich. Dążył do
„oczyszczenia” wiary, aby występowała w postaci wiedzy czerpanej wprost z Pisma Świętego, bez nawarstwień pochodzących od późniejszych, kontrowersyjnych Ojców Kościoła
lub innych autorów.
W Polsce arianizm ujawnił się w okresie reformacji, a potem w latach międzywojennych,
także w postaci lokalnej, wyznania tzw. braci polskich. Oprócz wspomnianej puryfikacji

WOJCIECH KOSIŃSKI ARCHITEKTURA SACRUM WOBEC KONFLIKTÓW, TOLERANCJI

41

poglądów nt. Trójcy Św., bracia zapisali się w imponujący sposób w dziedzinie uznania
kobiet jako znacznie ważniejszych niż dotąd współ-partnerek mężczyzn w życiu religijnym, duchowym, intelektualnym, politycznym i państwowym. Stworzyli, głównie w XVI
i XVII wieku, znakomite dzieła książkowe, traktaty na temat ważnej roli kobiet w życiu
publicznym – oraz historyczne, na temat wybitnych kobiet w dziejach minionych. Arianie
polscy pozostawili ciekawe domy zgromadzeń, pokrewne w swym minimalizmie do zborów ewangelickich. Wspaniałym i oryginalnym dziełem jest wieża ariańska w Wojciechowie k/Lublina, odrestaurowana przez Jana Koszczyca– Witkiewicza, a także – niezbadany piramidalny cenotaf we wsi Krynica k/Krasnegostawu.
Rekapitulując powyższe przykłady można stwierdzić, że schizmy oraz przeróżne formy
protestantyzmu a także sekt często potężnych, zasobnych i trwałych, spowodowały
znaczne rozwarstwienie chrześcijaństwa, któremu nie podołały ani działania kontrreformacyjne ani późniejsze, także współczesne ambicje przywrócenia jedności chrześcijan.
Przywodzi to na myśl jedyną racjonalną refleksję, że ów fascynujący pluralizm zarówno
poglądów jak przejawów kulturowych, w tym architektury, zasługuje na uznanie i wsparcie. Raz jeszcze idea Zygmunta Baumana: od tolerancji dla innych przez zrozumienie ich,
aż po solidarność z nimi przy zachowaniu tej inności, okazuje się wybitnie nośna, oferu38
jąca najlepsze możliwe rozwiązania .
10. WSCHÓD – KONSEKWENCJE UPADKU KONSTANTYNOPOLA.
ZACHÓD – OŚWIECONY, NEOKLASYCZNY, POCZĄTKI NOWOCZESNOŚCI
W epokowym 1453 roku – jak zasygnalizowano wcześniej – następuje bezpowrotnie
koniec chrześcijańskiego świata na blisko-azjatyckim Południowym Wschodzie. Bizancjum podobnie jak Rzym ponad tysiąc lat wcześniej – słabnie, popada w dekadencję
i swary. Ugruntowuje i petryfikuje trwały rozbrat z Zachodem. Dzieje się tak pomimo starań niektórych Wschodnich Cesarzy, np. wspomnianego Michała VIII Paleologa, którzy
dążyli do osiągnięcia porozumienia w imię Chrystusa i Europy.
Pod zwrotem frazeologicznym – upadek Konstantynopola, stosowanym w historii i w powszechnym obiegu – spoczywa nieporównanie większa sprawa. Jest nią mianowicie
trwała kasacja kultury europejskiej, śródziemnomorskiej i judeo- chrześcijańskiej na
ogromnych obszarach Europy południowo– wschodniej i Bliskiego Wschodu. Relacje
pomiędzy etosem europejskim a azjatyckim przechodzą dramatyczne próby. Wbrew częstym opiniom rozsiewanym w Europie, postawa mahometan wcale nie była tak radykalnie
karygodna, a fakty często przemawiały po ich stronie.
Mehmed II Zdobywca, jak wyżej zasygnalizowano, nakazuje chronić kościół Hagia
Sophia podczas szturmu, a po jego zakończeniu niezwłocznie zaadaptować go – nie
dewastując – bez zniszczeń na meczet. Elementy chrześcijańskie oraz artystyczno - dekoracyjne wyobrażenia osobowe i przedmiotowe zostają bez zniszczeń zamalowane lub
zarzeźbione. Do najważniejszych prac zostaje oddelegowany nadworny architekt Sinan.
Jego imię jest tożsame z imieniem architekta nadwornego u Sulejmana Wspaniałego,
który na polecenie władcy zaadaptował dla żydów Ścianę Smutku. Architekt dokonuje
przy dawnej Hagia Sophia, niezbędnych adaptacji oraz cennych uzupełnień – z czterema
wspaniałymi minaretami na czele. Korekty, uzupełnienia ani przebudowy nie psują piękna
pierwowzoru, który po prawie 1000 lat służby dla chrześcijan, teraz na prawie 500 lat
będzie służył islamowi.
Kolejny raz objawia się we wspomnianych działaniach mahometańska postawa zrozumienia i swoistej solidarności z innymi religiami Abrahamowymi – zarówno Mojżeszową,
jak Chrystusową. Dzieje się to z wielką korzyścią także dla architektury, którą – jak
w powszechnym porzekadle – zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.
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W tym czasie wielo-wiekowa budowla „obrasta” nową zabudową imponującej metropolii,
która jednak nie zagraża niezrównanej dominacji świątyni w jej malowniczym pejzażu.
Wspaniałe miasto otrzymuje trzecie z rzędu, kolejne imię. Po starożytnej nazwie Bizancjum, po następnej, średniowiecznej Konstantynopol, zostaje w erze islamskiego renesansu zmieniona na Istambuł. W latach 30. XX wieku, po upadku imperium Otomańskiego, Turcja przybiera postać demokracji, z rozdzieleniem kościoła od państwa. Jego znakomity twórca, wspaniała wielorako obdarzona osobowość, wspomniany wcześniej
pierwszy prezydent tureckiego państwa Mustafa Kemal Atatürk, nakazuje desakralizację
świątyni i zmienienie jej na muzeum minionych kultur. Nazwa miasta zostaje skorygowana do prostszej formy – Stambuł.
Na Zachodzie Europy w toku wieku XVIII – w reakcji na wypalający się triumfalizm kontrreformacji, jej patrona i promotora w postaci papieskiego rzymskiego Kościoła oraz jej
wyrazu artystycznego czyli baroku – pojawiają się i nabierają znaczenia oraz powodzenia
nurty wolnomyślicielskie i naukowe. Dziejowe wahadło / sinusoida oscylująca pomiędzy
irracjonalizmem a racjonalizmem wyraźnie przemieszcza się do tej drugiej tendencji.
Podobnie bywało przed wiekami z rozkwitem antycznego apollińskiego klasycyzmu, potem powściągliwej romańszczyzny, z kolei humanistycznego Renesansu. Teraz przyszła
kolej na ruch dziejowego wahadła od irracjonalizmu i ekspresji baroku do racjonalizmu
i powściągliwości neo- klasycyzmu. Oświeceniowy racjonalizm i jego interferencje / tarcia
z kościołem przejawiły się arcy- ciekawymi wydarzeniami w dziedzinie architektury miejsc
kultu. Oświecenie, racjonalizm i ich artystyczny wyraz w postaci neo- klasycyzmu – jako
epoka o wielkiej dziejowej roli historycznej zapowiadającej nowoczesność XX wieku,
wymaga precyzyjnego objaśnienia odnośnie relacji: człowiek – religia – kultura. W dziedzinie życia wewnętrznego, intelektualnego, religijnego, ewolucja wśród elit przebiega od
dewocji w kierunku namysłu, refleksji naukowej, a nawet wątpliwości i poszukiwań [Kant,
Czym jest Oświecenie].
11. PRZENIKANIE BAROKU I KLASYCYZMU.
PROFETYCZNA FASADA LUWRU I TUM INWALIDÓW
W sztuce projektowania, profetycznym arcydziełem oświeconego i racjonalistycznego
klasycyzmu jest – kluczowy dla przyszłej architektury sakralnej obiekt świecki – Fasada
Wschodnia królewskiego pałacu Luwr w Paryżu. Ta zrealizowana wizja wyprzedziła o
pełne stulecie, inne wydarzenia ewolucyjne w dziedzinie zwrotu w architekturze od baroku w kierunku klasycyzmu. Zrodziła się w okresie, gdy w Italii i Niemczech budowano
jeszcze ciężki barok i lekkoduszne rokoko. Historia jej zaistnienia oraz komentarze z epoki są symboliczne i fascynujące. Gian Lorenzo Bernini w roku 1665, w okresie swoich
największych rzymskich sukcesów twórczych, został zaproszony do Paryża przez Króla
Słońce Ludwika XIV (1638-1715) celem wyrzeźbienia jego reprezentacyjnego biustu. Ta
fenomenalna rzeźba w nad- ekspresyjnym, rozwichrzonym stylu bardzo późnego baroku,
eksponowana w Galerii Zwierciadlanej Pałacu w Wersalu, jest obiektem artystycznym o
światowej renomie (1665).
Wschodnia elewacja Luwru nie była do tego czasu opracowana wystarczająco godnie jak
na jej prestiżową, wielką rolę urbanistyczną – stanowiła przecież główny frontalny styk
pałacu z miastem. Pamiętajmy, że podówczas strona zachodnia Luwru (obecnie jest tam
Piramida) nie była jeszcze miastem, ale ogrodami królewskimi, dopiero potem rozwiniętymi stopniowo w Pola Elizejskie i Wielką Oś. Luwr był wtedy główną rezydencją władców Francji. Dopiero kilkanaście lat później, w r. 1682 ukończono Wersal, gdzie przeprowadził się dwór – aż do czasu Wielkiej Rewolucji. Był to szczytowy wzlot sztuki baroku,
podobnie jak w papieskim Rzymie – z tym, że we Francji Ludwika XIV barok wyrażał się
głównie w możnowładczych założeniach świeckich oraz w unikalnych obiektach sakralnych jak kościół przy Uniwersytecie Sorbona oraz Tum Inwalidów (vide dalej).
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Losy królewskiego konkursu na projekt Fasady potoczyły się niezwykle. „Awanturnicza”
pofalowana elewacja Berniniego, okraszona mnóstwem dekoracyjnych detali, zdecydowanie upadła na rzecz prostej, klasycystycznej, minimalistycznej wręcz propozycji, którą
przedstawił francuski architekt Claude Perrault (1613 - 1688). Umotywował on swoją
estetykę chęcią nawiązania do powściągliwej świetności francuskiego Renesansu i jakości jego klasycznej równowagi (oryg. qualité de classique équilibre, ang. quality of classical balance). Jedynym świadomym zapożyczeniem z koncepcji Berniniego były prawie
płaskie stropo-dachy. Spowodowało to ważny zwrot w monumentalnej architekturze
Francji, która od pierwotnych czasów była wieńczona wysokimi dachami połaciowymi,
których estetyka pochodziła od wież.
Nowa – wielce spektakularna, zwrócona ku centrum miasta elewacja (1667 - 1674),
przekroczyła potęgą wszystkie dotychczasowe kolumnady od czasów Pergamonu i Rzymu. Zaprezentowała jedną, gigantyczną i nieprzerwaną, rytmiczną formę - racjonalistyczną w przekazie. Proklamowała radykalny zwrot ku odwiecznej klasyczności, znanej już z
Egiptu, Mezopotamii, Jerozolimy, Grecji, antycznego Rzymu i stosunkowo niedawnego
Renesansu – zwłaszcza z dzieł Bruneleschiego, a także z Palladianizmu. Klasyczność
nowej Fasady stała się wydarzeniem także pod względem urbanistycznym, co również
sprawdzało się poprzez wieki. Stanęła od strony wschodniej, jako pierwsza silna urbanistyczna forma, organizująca potem przez wieki Oś Luwru i Pól Elizejskich, poprzez napoleoński Łuk Triumfalny (1806) aż po Wielki Łuk Defense (1990).
Idealnie udana realizacja i towarzyszące jej wydarzenia oraz następne wielkie budowle
Burbonów, zaznaczyły zmierzch dominacji Italii jako wyznaczającej trendy w światowej
architekturze, na rzecz Francji. Było to symetryczne z rosnącą i niebawem wiodącą francuską rolą w rozkwicie Oświecenia jako prądu umysłowego i kultury wizualnej –
przy jednoczesnym zmierzchu włoskiej, papieskiej kontrreformacji oraz jej oręża –
baroku. Odtąd Francja przejmuje dominację w Europie. „Lingua franca” staje się od Ameryki Północnej po Petersburg mową globalną jak niegdyś łacina, tak jak obecnie język
angielski. Śledząc rosnący triumf Zachodniej myśli racjonalistycznej można wywnioskować, że niegdysiejsze odstręczenie wybitnych myślicieli przez papiestwo, wymuszające ich emigrację na Zachód, odbiło się po wielu dekadach rykoszetem, kładąc kres brutalnej kontrreformacji.
O tym jak bardzo wyprzedzającą czas była klasycystyczna Wschodnia Elewacja Luwru
świadczy fakt, że równolegle triumfował nieco spóźniony barok. Właśnie przebiegała
znacząca barokowa inwestycja cywilna i niebawem także sakralna – Tum Inwalidów
w centrum Paryża, powiązany z Sekwaną wspaniałą osią - poprzeczną wobec Pól Elizejskich. Zamiar króla Ludwika XIV początkowo obejmował dom weteranów (arch. Libéral
Bruant, 1670), następnie uzupełniony przez wspaniały Tum czyli świątynię (arch. Jules
Hardouin Mansart, ok. 1675). Widoczne jest naśladownictwo koncepcji Bazyliki Św. Piotra w Rzymie według wizji Michała Anioła. Tum został zrealizowany w roku 1679, a więc
w pięć lat po ukończeniu klasycystycznej Fasady Luwru przez Claude’a Perrault. W okresie II Cesarstwa, gdy przywrócono kult Napoleona, Tum przeobrażono w jego mauzoleum, gdzie spoczęli także jego najważniejsi krewni oraz inne czołowe osobistości związane z erą napoleońską (1861). Kopułowa sylweta Tumu tworzy w panoramach centrum
Paryża wspaniały duet z kopułą Kościoła Św. Genowefy czyli Panteonu, również prze39
konwertowanego ze świątyni w mauzoleum.
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12. MASONERIA WOBEC ARCHITEKTURY I RELIGII
Wśród pionierskich humanistycznych uwarunkowań, które poprzez aktywność intelektualną dały najpierw „odpór” hipertrofii eklezjastycznej, a potem poprzez Oświecenie – impuls ku nowej sztuce, poczesna rola przypada masonerii.
Ideolodzy tego wolnomyślicielskiego nurtu wywodzą jego genezę od budowniczych Piramid, od Hirama twórcy Świątyni Salomona, od muratorów którzy wznieśli gotyckie katedry, wreszcie od templariuszy który zbuntowali się przeciw papiestwu. Metodologicznym
defektem takiej hipotezy genetycznej jest fundamentalna różnica światopoglądowa pomiędzy idolami masonów a nimi samymi. Owych zamierzchłych budowniczych przepajała
absolutna wiara dewocyjna którą otaczali swych bogów. Dla nich budowali swe arcydzieła. Natomiast przeciwnie – „wolni murarze” (staropol. wolnomularze, ang. free - masons)
byli z założenia anty- dewocyjni, a często liberalni i nawet wrogo nastawieni do tradycyjnej wiary.
Nowożytny ruch masoński ma swoją genezę we Francji i w Wielkiej Brytanii. Podstawowa
terminologia jest sformułowana w języku staro-francuskim. Została w tej formie zaakceptowana i przyjęta przez Brytyjczyków. Jest to rezultatem przypisywania masonerii tradycji
i ciągłości z templariuszami, których ostatnim mistrzem był Jacques de Molay. Francuzi
dokonują w tej mierze poważnego nadużycia, ponieważ nazywają cały fenomen masoński w egocentryczny sposób: Franc–maçons, jak gdyby był on domeną francuską. Prawda jest inna – pionierskie loże powstały w Anglii i Szkocji u schyłku XVII wieku. Pierwszą
światową Wielką Lożę proklamowano w Londynie (1717). Konstytucję masonerii zredagowano pod kierunkiem szkockiego myśliciela Jamesa Andersona, a opublikowano po
40
raz pierwszy w języku angielskim w Westminster (1723).

Ryc. 39. USA. Waszyngton, DC. Świątynia
Wielkiej Loży Najwyższej Rady Masońskiej
USA. 1915. Arch. John Russel Pope.
Źródło: Masonic
Fig. 39. USA. Washington, DC. House of
the Temple, 1915. Arch. John Russel Pope.
Source: Masonic

Relacje pomiędzy różnymi odmianami masonerii a różnymi religiami są wielce zróżnicowane. Te dwie struktury światopoglądowe we wzajemnym przecięciu poszczególnych ich
elementów dostarczają znaczną ilość mutacji rozpiętych pomiędzy pełną akceptacją a
zupełnym wykluczeniem. Spośród nich jako szczególnie istotne można wskazać relacje
następujące. Loże skandynawskie przyjmują tylko chrześcijan. Protestantyzm z duchowieństwem na czele w pełni akceptuje członkostwo w lożach masońskich. Ryty praktykowane w Wielkiej Brytanii i USA z zasady kultywują wiarę w tzw. Wielkiego Budowniczego
Wszechświata.
W innej wersji jest to wyznawanie tak zwanych Filozofii Zachodu (w liczbie mnogiej), które współcześnie są pożywką dla postawy New Age. Chasydzi nie tolerują czynnych powiązań z masonerią jak również z innymi religiami, w tym także z judaizmem humani40
Wójtowicz Norbert. 1999. Wielki Architekt Wszechświata: teologiczna krytyka masońskich wizji Boga. Wyd.
Gajt. Wrocław.
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stycznym i reformowanym, które natomiast zdecydowanie akceptują uczestnictwo w lożach masońskich. Fundamentalny islam jest śmiertelnym wrogiem masonerii, dosłownie
– próby partycypacji karane są śmiercią. Wreszcie religie Wschodu z hinduizmem, buddyzmem i shintoizmem na czele nie są tolerowane wśród kandydatów na masonów.
Z czasem masoneria rozwinęła się obszarowo oraz uległa zróżnicowaniu w swych odmianach. Objęła rozgałęzieniami zwłaszcza społeczeństwa/kraje w których przyjął się
oświeceniowy racjonalizm, a więc Europę Zachodnią aż po Polskę, oraz USA. W krajach
tych wzniesiono wiele atrakcyjnych budowli w których znalazły swą siedzibę loże masońskie. Intrygujące swoją tajemniczością semiotyczną, wynikającą z odpowiednio tajemniczych, nieznanych ogółowi szczegółów masońskich rytuałów – są wnętrza lóż i ich décor,
pełne symboli. Architektura budowli masońskich, w przewadze jest klasycyzująca, zgodna ideowo z masońskim liberalizmem, oraz ze stylem epoki Oświecenia, kiedy przede
wszystkim powstawały w Europie. Z kolei w USA najlepsze budowle masońskie, cechujące się wielkim rozmachem dzięki atmosferze pełnej tolerancji powstały w pierwszej połowie XX wieku, niejako na zakończenie sukcesów neo- klasycyzmu w architekturze.

Ryc. 40. USA. Wirginia. Aleksandria. The
George Washington Masonic National Memorial. 1932. Arch. Frank John Helmle,
Harvey Wiley Corbett. Źródło: Nesbitt
Fig.40 USA. Alexandria, Virginia. The
George Washington Masonic National Memorial, 1932. Arch. Frank John Helmle,
Harvey Wiley Corbett. Source: Nesbitt

Jedna z najznakomitszych przykładowych budowli w tej mierze, to neo- klasycystyczna
Świątynia Wielkiej Loży Najwyższej Rady Masońskiej USA, w Waszyngtonie (1915, arch.
41
John Russel Pope). (ryc. 39). Została świetnie pod względem urbanistycznym zlokalizowana w pryncypalnym punkcie stolicy Stanów Zjednoczonych, w narożniku Alei Południowej i 16 ulicy. Jej idealnie klasyczna forma wielkiego cokołu i wyniosłej kolumnady
zwieńczonej stromym dachem, stanowi echo domniemanego wyglądu legendarnego
Mauzoleum w Halikarnasie, jednego z Cudów Świata. Jednocześnie dzięki tej formie
wpisuje się w klasycystyczny charakter Waszyngtonu, który czyni stolicę miastem zupełnie innym od pozostałych w kraju.

41

Masonic Architecture. 2008. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
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Drugim niezwykłym dziełem w tej kategorii jest budynek – pomnik, oryg. The George
Washington Masonic National Memorial, wraz z okazałą lożą i muzeum, dedykowane
42
pamięci prezydenta Waszyngtona jako wybitnego masona (1932). (ryc. 40). Miarą północno- amerykańskiej tolerancji, a nawet wzajemnego zrozumienia w zakresie pluralizmu
światopoglądowego, było poparcie tego przedsięwzięcia przez wysokie środowiska protestanckie oraz przez jezuitów. Przedsięwzięcie zostało malowniczo zlokalizowane na
wzgórzu Shuter w Aleksandrii w stanie Wirginia, nad rzeką Potomak, nieopodal Wschodniego Wybrzeża Atlantyku, w orbicie regionalnej Waszyngtonu.
Niezwykły jego projekt wykreował renomowany duet architektów: Frank John Helmle
i Harvey Wiley Corbett. Pierwszy był tradycjonalistycznym architektem klasycystą
i wybitnym projektantem krajobrazu, kontynuatorem szkoły autorów Central Parku Frederika Llaw Olmsteda i Calxerta Vaux. Drugi zaś był przebojowym modernistą, promotorem
wieżowców: w Nowym Jorku (Bush Tower) i w Londynie (Bush House).
Budynek był inspirowany legendarną Latarnią Morską w Aleksandrii nad Morzem Śródziemnym, także jednym z Cudów Świata. Charakterystyczną cechą w tej mierze jest
struktura wieżowa złożona z czterech malejących się ku górze segmentów – sześcianów
nieco dekorowanych gzymsami i wertykalnymi oknami. Jednocześnie daje się wyraźnie
odczuć idiom estetyczny amerykańskiego wieżowca, aczkolwiek ukształtowanego tradycyjnie jako ustrój murowany na zasadzie „ściana – i – otwór” (okienny). Parter wejściowy
rozwiązany jest jako portyk naśladujący świątynię dorycką. Wszystko to może współczesnemu Europejczykowi kojarzyć się co nieco z Pałacem Kultury w Warszawie.
43
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– A MIEJSCA KULTU

Od połowy XVII wieku, a zwłaszcza w toku XVIII wieku – jak wyżej zasygnalizowano –
kontrreformacja i wyrażający ją barok, wypalają się. Dziejowe wahadło/sinusoida oscylująca przez wieki pomiędzy irracjonalizmem a racjonalizmem, teraz wyraźnie skłania się
do tej drugiej tendencji. Jednak ta ewolucja jest zjawiskiem światopoglądowym trudnym i
złożonym jak nigdy wcześniej. Zmierzch dewocyjnej wiary na rzecz wyznania religijnego
opartego na naukowych przesłankach, a więc radykalna modyfikacja religijnego zawierzenia lub wątpliwości – a nawet odejście od wiary przodków, jest dla najwybitniejszych
45
przedstawicieli europejskich elit zagadnieniem nowym i poruszającym do głębi. Wielość
postaw tych najwybitniejszych myślicieli epoki jest zjawiskiem rewelacyjnym. Ich światopoglądowy pluralizm często ekstremalny, odzwierciedla wagę epoki – transformacji od
fikcji do możliwie zracjonalizowanej wizji świata i człowieka.
Zakorzeniony jeszcze w XVI wieku, czołowy prekursor nowożytnego racjonalizmu René
Descartes zwany Kartezjuszem (1596-1650) to katolik owładnięty jednocześnie poszukiwaniem prawdy obiektywnej, co poprowadziło go w kierunku pionierskich rozważań nad
ontologią wiary. Jeden z największych francuskich uczonych XVII wieku Blaise Pascal
(pol. imię Błażej, 1623-1662), autor do dziś porywających tekstów religijnych, oraz autor
epokowych odkryć naukowych, to w gruncie rzeczy wątpiący chrześcijanin, jansenista,
wyznający faktycznie światopogląd, dla którego we współczesnej literaturze anglojęzycznej przyjęto określenie Western Philosophy lub Western Philosophies (filozofie Zachodu).
Urodzony jeszcze w XVII wieku, a działający w XVIII w., gigant humanistyki francuskiej o
42

Nesbitt, William. 2009. George Washington Masonic Memorial in Alexandria.
http://condoalexandria.com/2009/02/25/
43
Chaunu, Pierre. 1971. La Civilisation de l’Europe des Lumiéres. Wyd. Bernard Arthaud. Paryż. (pol. Cywilizacja wieku Oświecenia, 1989, Wyd. PIW, Warszawa))
44
W języku francuskim słowo EMPIRE posiada podwójne znaczenie. 1 – imperium czyli cesarstwo, w tym
znaczeniu potocznie określa ono okres od koronacji Napoleona do jego upadku. 2 – styl okresu napoleońskiego
w kulturze, także w architekturze, utożsamiany powszechnie z neo- klasycyzmem, który jednak rozpoczął się
wcześniej (vide niniejszy rozdział).
45
Tatarkiewicz, Władysław. 1970. Historia Filozofii Nowożytnej. Wydanie siódme. Tom 2. Filozofia Nowożytna
do roku 1830. Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
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światowym oddziaływaniu, polemista i mentor monarchów, François– Marie Voltaire (pol.
Franciszek Maria Wolter, 1694- 1778) wyznawał swoisty panteizm – uwspółcześnione
wielobóstwo.
Wśród pionierów oświeceniowego racjonalizmu, w pełni osadzonych w XVIII wieku, najstarszy z nich Jean Jacques Rousseau (pol. im. Jan Jakub, 1712- 1778) – pisarz programowy, filozof, znakomity piewca wartości natury, przyjmowany współcześnie jako
patron ekologii i zrównoważonego rozwoju – promował światopogląd naukowy, wyrażony
tak zwaną „religią cywilną” (świecką). Racjonalizm odrzucający dewocyjną wiarę religijną
przepaja Francuskich Encyklopedystów wydających w latach 1751– 1780 swe wielkie,
wiekopomne dzieło Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers. Nawet tak bardzo wspólnie zaangażowani w swe dzieło autorzy, wzajemnie odróżniali się światopoglądowo. Denis Diderot (1713- 1784) wyznawał wyżej wspomnianą
wiarę w „filozofię Zachodnią”, zaś jego partner Jean Le Rond d’Alembert (1717- 1783) –
był jansenistą.
Jeden z najwyżej cenionych myślicieli wszechczasów, niemiecki filozof Immanuel Kant
(1724–1804), którego najważniejsze dzieła przypadają na ostatnie dwudziestolecie XVIII
wieku (Krytyka czystego rozumu 1 wyd. 1781, Krytyka praktycznego rozumu 1788, Krytyka władzy sądzenia 1790, Metafizyka moralności 1797), dokonał niezrównanego zestawienia i oraz syntezy idealizmu i racjonalizmu. Jako wyznawca idei wolnej woli, nieśmiertelnej duszy i Boga, naukowiec o wyjątkowej precyzji i odpowiedzialności, wygłasza
oświadczenie, iż nadszedł już czas, kiedy człowiek przestał być dzieckiem prowadzonym
za rękę, może więc i powinien myśleć, filozofować oraz sądzić niezależnie i racjonalnie.
W opinii współczesnego mu Kościoła katolickiego, słowami koncesjonowanego kościelnego badacza i komentatora działającego poprzez wydawnictwo Nauki Katolickie w sposób katechizmowy, został w zbiorczej recenzji, opublikowanej w roku wydania ostatniej
46
książki, 1790, określony jako „bezbożnik”. Współcześni badacze i opiniodawcy katoliccy
oceniają poglądy i głoszenia religijne Kanta znacznie życzliwiej, eksponując jego naukowe „borykanie się” z religią deistyczną i jej transformację rzecz preferencji wyrażonej
47
tytułem jego istotnej rozprawy p.t. Religia Rozumu.
Racjonalizm w okresie około lat 1750 - 1815 osiąga rewelacyjne i absolutnie innowacyjne
wyżyny intelektualne i artystyczne, zapowiadające nowoczesność/modernizm. Jego wyrazem jest neo- klasyczne Oświecenie, rozwinięte przede wszystkim we Francji (Lumière)
i w Anglii (Enlighment), a także Niemiec (Aufklärung), ale również z pokaźnym dorobkiem
48
w kulturze polskiej. Oświecenie ‘reżyseruje’ niespotykany wcześniej spektakl: jest nim
kontredans pomiędzy religijnością i ateizmem. Religijność dzięki racjonalizmowi zostaje
poddana procesom odczyszczania z zabobonów i nadużyć. Oświecenie pełni więc analogiczną misję do tej którą w nieco zbliżony sposób przeprowadzili reformatorzy dwa wieki wcześniej w czasach Husa, Lutra i ich następców. Dzięki tej puryfikacji i przywracaniu
wysokiej, abstrakcyjnej wiary religijnej, staje się ona znacznie bardziej akceptowalna
zwłaszcza dla osób inteligentnych, młodych i wykształconych.
13.1. KOŚCIOŁY – IKONY OŚWIECENIA
Racjonalizm Oświeceniowy i jego interferencje oraz tarcia z Kościołem, a także pojawiające się w skutek wydarzeń politycznych decyzje zeświecczenia (sekularyzacji) budowli
46

Pouget, François (Franciszek), ksiądz. 1790. Wyd. pol. 1830. Religia Kanta. Reprint 2004. Wyd. Ultra Montes.
Kraków.
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Por. Bobko, Aleksander. 2007. Kant i jego Religia Rozumu. W: Kant, Immanuel. 2007. Religia w obrębie
samego rozumu. Wyd. Homini S.C. i Polskie Towarzystwo im. Thomasa Mertona. Kraków.
48
Resp.: 1. Prace i działalność historyka i filologa Mieczysława Piszczkowskiego (1901- 1981), do 1939 r. docenta Uniwersytetu im. króla Jana Kazimierza we Lwowie, a w okresie powojennym profesora Uniwersytetu
Jagiellońskiego i aktywnego organizatora oraz Członka Polskiej Akademii Nauk. 2. . Lorentz, Stanisław i Rottermund, Andrzej. Klasycyzm w Polsce. Seria Dzieje sztuki w Polsce. 1990. Red. Czeszunist-Cicha, Aleksandra. Wyd. 2. Arkady. Warszawa, 312 s.
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świątynnych i nadania im funkcji publicznych (oraz wydarzenia przeciwne), przejawiły się
49
arcy- ciekawymi wydarzeniami w dziedzinie architektury miejsc kultu.
W rok po zakończeniu edycji Wielkiej Encyklopedii Francuskiej (por. wyżej), a więc
w latach 1781- 1782, genialny francuski wizjoner architektury lumière, Ètienne- Louis
Boullée (1728-1799), projektuje i prezentuje jeden ze swych niesamowitych projektów
programowych, egzemplifikujących myśl Oświeceniową. Jest to mianowicie Bazylika
Metropolitalna dla Paryża (ryc. 41). Intencjonalnie została zlokalizowana nad Sekwaną.
W tej sytuacji stanowiła by nowoczesny kontrapunkt dla barokowego Tumu Inwalidów,
którego kopuła pozłocona w 1715 roku czyniła zeń śródmiejską dominantę. Oświeceniowa Bazylika projektu Boullée miała pełnić wg zamiarów autora – zarazem rolę wiodącej
świątyni w stolicy („nowy odpowiednik Notre Dame”), jak również rolę mauzoleum związanego z dynastią Burbonów, których w osobie Ludwika XVI., kilka lat później zniosła
50
Wielka Rewolucja.

Ryc. 41. Ètienne- Louis Boullée.
1781- 1782. Projekt Bazyliki
Metropolitalnej
dla
Paryża.
Źródło: Martínez
Fig. 41. Ètienne-Louis Boullée.
1781-1782. Design for the Metropolitan Basilica for Paris. Source: Martínez

W tym świetle Boullée przedstawia się jako postać o ambiwalentnych poglądach – jest
absolutnie innowacyjnym porywającym projektantem, ale jednocześnie zachowawczym
rojalistą i w zasadzie katolikiem. Również jego chwiejność wyznaniowa odzwierciedla
przedrewolucyjne wrzenie, także w ludzkich umysłach. W swoich wypowiedziach oscyluje
pomiędzy postawą religijną a racjonalistyczną. Swój projekt wielkiej świątyni w jednym z
esejów (nr 64) określa następująco: „…bazylika albo kościół metropolitalny pod wezwaniem Ciała Chrystusa, który byłby depozytariuszem świętości i byłby miejscem zgromadzeń najbardziej wartościowych przedstawicieli religii”. I dalej: “To miejsce może przydać
naszym duszom doświadczeń odczuwania szczęścia i może być doprawdy ziemskim
rajem. Tutaj owe wydarzenia mogą dostarczać przeżyć nie tylko emocjonalnych, ale
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Czapska Anna. 1970. Neoklasycyzm w architekturze europejskiej. Wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe
PWN. Warszawa.
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Martínez Mindeguía Francisco. 2011. Étienne-Louis Boullé, Newton’s Cenotaph, Basilique Metropolitaine,
1780-93. W: Vista desde mi alojamiento. XIII Congreso Internacional De Expresión Gráfica Arquitectónica 27 Al
29 De Mayo. Valencia 2010. Revista EGA Expresión Gráfica Arquitectónica 17. Wyd. General Ediciones
Arquitectura. Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. Walencja.
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prawdziwie niebiańskich”. Jednak w innym miejscu oświadcza w stylu scjentystycznym
lub masońskim, że zaprojektował: „…kościół lub raczej bazylikę kultu Istoty Najwyższej,
nazwaną Métropole”(eglise ou bien basilique du cult a l'Etre Supreme baptisee Métropo52
le).
Niezależnie jednak od tych szczegółowych rozwarstwień ambiwalencji ideowo – wyznaniowych, wielkością Boullée jako giganta architektury parlant (przemawiającej) jest siła
przekazująca wielkie wartości humanistyczne. Jego wizja przestrzeni zewnętrznej, a
zwłaszcza wewnętrznej Bazyliki i atmosfery odczuć wywoływanych dzięki tej przestrzeni,
zasługuje na głębszą uwagę. Proponuje on budowlę skrajnie monumentalną w sensie
wielkości i siły formy estetycznej, przywodzącą na myśl w dalszych skojarzeniach lub
podświadomie, wręcz legendarną, totalitarną Mezopotamię. Nie bez powodu Boullée
bywał idolem totalitarystów XX wieku, natomiast obecnie zachwyca minimalistów –
świadczy to o rozpiętości jego geniuszu. Budowla w kształcie krzyża jest zwieńczona
kopułą – najprostszą półkulą otoczoną gęstą kolumnadą.
Jest w tym powinowactwo z paryskim Panteonem, autorstwa Jacques’a– Germain Soufflot (1713- 1780), który na rok przed projektem Boullée zmarł w trakcie wznoszenia
Panteonu (por. datowania). Architektura Boullée jest jednak odmienna, bardziej minimalistyczna – lapidarna dzięki prostym podstawowym bryłom, modularności i rytmice wystroju
ścian i kolumnad. Mega wnętrze (podobny gigantyzm cechował jego inne wizjonerskie
dzieła – np. Bibliotekę Królewską) jest pozbawione ozdób, jak w kościele reformowanym.
Cała emocja człowieka we wnętrzu jest ukierunkowana w stronę ołtarza, gdzie dzięki
specjalnie ukierunkowanemu światłu, „będzie on przeżywał podczas medytacji lub cere53
monii – iluminację duszy”.
W następujących latach Wielka Rewolucja – wyrosła na fundamencie myśli racjonalistycznego Oświecenia, w tym także na klimacie intelektualnym wytworzonym przez Wielką Encyklopedię – dokonała fundamentalnych zmian politycznych, społecznych i religijnych. Pomimo, iż obiegowo przypisuje się francuskim rewolucjonistom wojujący ateizm,
w istocie jej przywódcy byli w przewadze osobami wierzącymi (jak wyżej), ale zaiste o
nastawieniu silnie antyklerykalnym. Ich główne ostrze skierowane było raczej przeciw
instytucjom i osobom Kościoła z powodu nadużyć religii w celach jak najbardziej świec54
kich – „dla władzy i mamony, a przeciw ludowi”.
Przykładowo, uznawany za najpotężniejszego z rewolucyjnych przywódców, Maximilien
Robespierre (1758-1794) był zdeklarowanym deistą. Osoba numer dwa w hierarchii
przywódczej, Georges Danton (1759-1794), jawnie określał się jako katolik. Potwierdził to
wchodząc po owdowieniu w ponowny związek małżeński (1793, w rok przed śmiercią na
gilotynie z wyroku Robespierre’a) w kościele katolickim, podczas okazałej sakramentalnej
ceremonii ślubnej, pomimo iż instytucja Kościoła Katolickiego Francji była przez rewolucjonistów formalnie rozwiązana.
Reformy anty- kościelne ulegały przemianom w ciągu dramatycznych i krwawych 15 lat
Wielkiej Rewolucji. Jej czasokres datuje się pomiędzy zburzeniem Bastylii w 1789 roku, a
koronacją Napoleona na cesarza w Katedrze Notre Dame w Paryżu w 1804 roku ( „zdradził rewolucyjne ideały” - Ludwig van Beethoven, 1805). Napoleon więc jako ex rewolucjonista, którego rewolucja wyniosła do władzy, spektakularnie pojednał się z Kościołem.
Zdawał sobie bowiem sprawę, że jako wielki cesarz – pomimo iż pokonał odwieczne
chrześcijańskie królestwa i królów Europy kreując w ich miejsce nowe uzależnione od
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siebie monarchie – skuteczniej zrealizuje swoje dalekosiężne cele, gdy papież i Kościół
będą po jego stronie, a przynajmniej nie przeciw niemu.
Powyżej naszkicowana gmatwanina w dziedzinie światopoglądowej, zachodząca wśród
elit i instytucji Europy w dobie Oświecenia, arcy- ciekawie rzutowała na kształtowanie i
przeznaczenie miejsc kultu. Niektóre, należące do najważniejszych świątyń tej epoki,
mają bogate, zmienne i zróżnicowane dzieje – stanowiące często wykres napięć politycznych i religijnych – oraz przemian i nowości w kulturze.
13.2. ST. GENEVIÈVE – PANTEON
Do takich wyjątkowych, ewoluujących przez stulecia pomników architektury kultu jest
55
kościół Świętej Genowefy (St. Geneviève) w Paryżu. Jest wspaniale urbanistycznie
zlokalizowany, na osi poprzecznej do słynnego Bulwaru St. Michel, który stanowi kręgosłup Dzielnicy Łacińskiej. Genezą kościoła był akt wotywny króla Ludwika XV, z 1744
roku. Po dekadzie przygotowań, zlecenie projektu otrzymał w roku 1755 czołowy francuski architekt klasycysta Jacques- Germain Soufflot. Od akceptacji projektu w roku 1757
prowadził on budowę aż do śmierci, która nastąpiła w roku 1780. Następcy ukończyli
budowlę w 1790 roku, czyli właśnie wtedy, gdy po kilku miesiącach od wybuchu, nabierała rozmachu Wielka Rewolucja. Zgromadzenie Narodowej Konstytuanty odrzuciło przeznaczenie wspaniałej budowli na cele religijne i zadecydowało, iż będzie ona stanowiła
narodowe mauzoleum – Panteon Wielkich Ludzi.
Obiektywne okoliczności zdawały się sprzyjać przebudowie gmachu w duchu świeckim.
Okazało się bowiem że bezprecedensowo wielkie, oszałamiające rozmachem okna (widoczne na obrazach z epoki) zaprojektowane przez Soufflot grożą zawaleniem konstrukcji. Zostały więc zamurowane, tworząc we wnętrzu nastrój nieco ponurej powagi, sprzyjającej funkcji mauzoleum, a zarazem kreując podobny klimat psychologiczny do „wielkiej
pustki” Panteonu rzymskiego. Przy okazji przebudowy partii dolnych, wyeliminowany
został charakterystyczny dla kościołów centralizm osiowy z widokiem na główny ołtarz, na
rzecz wytworzenia zatok podobnych nieco do kaplic, ale bardziej otwartych do głównego
wnętrza centralnego. Przydało to wcześniejszemu mega- wnętrzu w rodzaju barokowej
Bazyliki Św. Piotra w Rzymie – kameralizacji kręgów poświęconych poszczególnym bohaterom lub nielicznym ich grupom. W tych wnękach dominuje kameralność, skupienie,
kontemplacja i cisza, a pośrodku triumfuje gigantyzm i monumentalizm.
Napoleon (1769- 1821) – jak zasygnalizowano wcześniej – początkowo jako sukcesor
Rewolucji jest światopoglądowym racjonalistą wyznającym poglądy naukowe. Jednak
z czasem gdy staje się coraz potężniejszym monarchą, przechodzi na pozycje współpracy z Kościołem Powszechnym, przyjmując i podzielając jego wymogi. Widomym tego
znakiem jest przywrócenie Panteonowi roli kościoła St. Geneviève w dwa lata po koronacji (1806). Klęska cesarza i przypieczętowujący ją Kongres Wiedeński w r. 1815 stawiają
(przejściowo) kres racjonalizmowi, wprowadzając w wieku XIX powrót do tradycyjnych monarchii i starego reżymu (fr. ancien régime). Przywraca on więź kościoła i tronu, co w oczywisty sposób rzutuje na inżynierię społeczną, na kulturę i sztukę. Przywrócenie monarchii Burbonów przynosi odpowiednio reaktywację roli Kościoła, w niniejszym przypadku ugruntowanie napoleońskiej decyzji o wykorzystaniu budowli Panteonu
jako kościoła.
Losy państwa wahają się jednak nadal i w roku 1830 odrestaurowany stary reżym upada.
Rewolucja Lipcowa (król Ludwik Filip, wprowadzenie nowoczesnego parlamentaryzmu)
przywraca budowli ostatecznie status Panteonu. W roku 1837 nad głównym wejściem, na
fryzie kolumnowego portyku zostaje wygrawerowany i wypełniony złotem napis: Aux
Grands Hommes La Patrie Reconnaissante („Wielkim Ludziom Wdzięczna Ojczyzna”),
55
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odnowiony z okazji pochówku Victora Hugo w roku 1885). Panteon w swojej świeckiej roli
przetrwa również upadek Wiosny Ludów (1848), następnie przeżyje Drugie Cesarstwo
Napoleona III-go oraz liczne późniejsze wielkie wydarzenia, bez zmian funkcji do chwili
obecnej. Poprzez XIX, XX i XXI wiek Panteon nabiera coraz wyższej rangi narodowego i
międzynarodowego świeckiego miejsca dedykowanego wysokim wartościom.
W jego wnętrzu w roku 1851 zostało po raz pierwszy w historii zawieszone wahadło Léona Foucault, demonstrujące eksperyment obrazowania ruchu obrotowego kuli ziemskiej
(ponownie, krótkotrwale w 1995 r.). W latach 1906-1922 pośrodku Panteonu ustawiona
była słynna rzeźba „Myśliciel” autorstwa Auguste’a Rodina. W roku 2007 Prezydent Republiki, wcześniej mer Paryża, Jacques Chirac odsłonił w Panteonie tablicę zawierającą
rejestr 2600 osób obywatelstwa francuskiego, które uzyskały godność „Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata” przyznawaną przez izraelski Instytut Yad Vashem z siedzibą
w Jerozolimie, za pomoc żydom w Europie w okresie holocaustu. W panoramach Paryża
Panteon niezmiennie stanowi kapitalny duet estetyczny z Tumem Inwalidów. Obydwie te
gigantyczne, ale harmonijne kopułowe budowle o podobnych sylwetach konstruują kompozycję urbanistyczną i architektoniczno – krajobrazową w najbardziej centralnym rejonie
stolicy Francji.
13.3. MADELEINE
Drugim znamienitym paryskim miejscem kultu – arcydziełem Oświeceniowego neo- kla56
sycyzmu jest Kościół Św. Marii Magdaleny, popularnie zwany po prostu (la) Madeleine.
Podobnie jak Panteon, jest on materialnym „świadkiem” dziejowych przemian, którymi
zapisała się historia Europy i Francji w XVIII i XIX wieku. Ma podobny charakter urbanistycznej lokalizacji kompozycyjnej do Panteonu. Mianowicie znajduje się na zamknięciu
osi - poprzecznej do wielkiej nadrzędnej arterii pryncypalnej miasta. Madelaine bowiem
zamyka perspektywę eleganckiej Rue Royale (Ulicy Królewskiej), która odgałęzia się
prostopadle od Osi Pól Elizejskich na Placu Zgody (Place De la Concorde, pierwotnie
Plac Ludwika XV, 1755, a w okresie terroru podczas Rewolucji miejsce w którym stała
gilotyna i wykonywano wyroki śmierci). W czasie uroczystości jubileuszowych 200-lecia
Rewolucji (1989) stały w tym miejscu wspaniałe, bliźniacze konstruktywistyczne Wieże
Wolności (Les Tours de la Liberté) tworzące krajobrazową bramę na Wielkiej Osi.
Losy świątyni w początkowych etapach były złożone i zagmatwane. Do 1182 roku funkcjonowała w tym miejscu, stanowiącym przedmieście, synagoga paryskiej gminy żydowskiej. W wymienionym roku została ona przejęta przez biskupa Paryża i przemieniona
w skromny peryferyjny kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny. Po włączeniu terenu do miasta Paryża w 1772 roku, dwukrotnie przystępowano do jego przebudowy, jednak bezskutecznie. Wreszcie ostatni przedrewolucyjny król Ludwik XVI (1754 – 1793),
zadecydował o budowie w tym miejscu monumentalnego, podkreślającego powagę miejsca kościoła pod dotychczasowym wezwaniem Św. Marii Magdaleny, jako znaczącego
elementu upięknienia rejonu placu i Alei Pól Elizejskich (1777). Dla porównania, był to rok
oddania do użytku nowego centrum Lizbony – Baixa, czołowego przykładu urbanistyki
Oświecenia.
Jednak do czasu Rewolucji budowla nie została zaawansowana ponad mury przyziemia,
nad którymi rewolucjoniści debatowali jaki rodzaj budowli publicznej wznieść w tym ważnym miejscu. Pod uwagę brane były m. in.: archiwa, biblioteka, budynek festiwalowo
balowy, hala targowa, muzeum, sala posiedzeń Zgromadzenia Narodowego. Jednak
sprawy nie wyszły poza dyskusje, aż do czasu przejęcia władzy i koronowania się Napoleona jako cesarza Francuzów. W szczytowym okresie jego dokonań militarnych i politycznych, w 1806 roku przedstawił on swoją ideę wzniesienia w tym miejscu (które nabierało coraz wyższego znaczenia w urbanistyce rozwijającego się gwałtownie centrum Paryża) – świeckiej Świątyni Chwały Wielkiej Armii.
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Przeprowadzono i rozstrzygnięto profesjonalny konkurs na projekt, jednak Napoleon odrzucił jego werdykt i wybrał na autora realizacji - nienagrodzonego architekta Pierre–
Alexandre Vignon’a. Reprezentował on bowiem styl bliższy cesarzowi niż nagrodzone
prace – był nim najbardziej modny empire (cesarski), czyli napoleońska odmiana neoklasycyzmu. Oznaczało to w przedmiotowym przypadku niemal dosłowną kopię antycznej
świątyni rzymskiej. Projekt został wykonany w 1807 roku, a niezwłoczną realizację zaawansowano w 1808 roku na tyle, aby dokonać uroczystej inauguracji obiektu.
Upadek cesarstwa i odrestaurowanie królestwa Burbonów (1814-1915, Kongres Wiedeński), jako monarchii konstytucyjnej, postępowej wobec osiemnasto- wiecznego absolutyzmu ancient regime, w osobie Ludwika XVIII (1755 – 1824), odzwierciedla się kolejnym
powrotem, już po raz trzeci w historii, do proklamowania budowli jako kościoła pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny. Pod nowymi władzami prace kontynuuje napoleoński
architekt P.A. Vignon, do śmierci w r 1828. Nowy konkurs zostaje zorganizowany (1828)
i rozstrzygnięty (1829) – wybrany zostaje architekt i rzeźbiarz. Kontynuatorzy ci wprowadzają istotne ukształtowanie wnętrza oraz prace rzeźbiarskie z tympanonem na czele –
odgrywa on istotną rolę ikoniczną jako znak widoczny z osi Rue Royale. Przedstawia on
Sąd Ostateczny; klęcząca u stóp Chrystusa – Najwyższego Sędziego, Maria Magdalena
– przemawia za zbawieniem grzeszników.
Nieukończony i niekonsekrowany kościół funkcjonował prowizorycznie do Rewolucji Lipcowej (1830, wsławiona m.in. słynnym obrazem Delacroix „Wolność wiedzie Lud na barykady”). Przyniosła ona ustrój monarchii liberalnej (tzw. Lipcowej), na czele z królem Ludwikiem Filipem, a upadła w r. 1848 (zdławienie Wiosny Ludów, powrót cesarstwa tzw.
Drugiego, z Napoleonem III.). „Lipcowi” liberałowie zaraz po przejęciu władzy w roku
1830, kolejny raz zmieniają przeznaczenie budowli – niedokończona Madelaine zostaje
proklamowana pomnikiem „Powtórzonej Rewolucji” oraz symbolem pojednania władzy
i narodu, czyli prototypowej hybrydy królestwa z demokracją. Był to znaczący krok w kierunku procesu ograniczania monarchii na rzecz parlamentaryzmu, co w ciągu wieku doprowadziło do współczesnej formuły monarchii konstytucyjnej – nieomal symbolicznej
(Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia). Dla podkreślenia dynamiki nowych władz
kierowanych przez Ludwika Filipa, w 1831 roku wykonane zostają sklepienia wnętrz tego
narodowego monumentu.
Zdumiewająca jest zupełna niespójność tych wnętrz z piękną, powściągliwą, lapidarną,
rytmiczną architekturą antycznej świątyni rzymskiej, o modelu klasycznego peripteros z 8kolumnowym frontem. Wnętrze jest bowiem zdominowane kolejnymi kopułami na arkadowych łukach pełnych (czyli półkolistych), podpartych grubymi słupami z „doklejonymi”
atrapami nic nieniosących korynckich kolumn, z kolorowym i złoconym wystrojem płaszczyzn i powierzchni przesyconym szczegółami, na pograniczu kiczu. Do tego wprowadzono latarnię na pierwszej kopule przed prezbiterium, tworząc sugestię układu krzyżowego. Jest to zwłaszcza w porównaniu z zewnętrzem, nieznośna mieszanina estetyki
wyjętej z Term: Dioklecjana i Hadriana – oraz Bazylik: Św. Marka w Wenecji i Św. Piotra
w Rzymie. Przejawił się w sumie – wyraźny początek eklektyzmu.
Przejściowo w roku 1837 grupa pragmatyków promowała likwidację statusu i funkcji
przedmiotowej budowli jako monumentu pojednania narodowego – na rzecz wykorzystanie go dla adaptacji jako dworca kolejowego. Dziś taka propozycja w tym miejscu może
wydawać się osłupiająca. Jednak Paryż przed wprowadzeniem metro (1900, z okazji 2-ej
Wystawy Światowej w Paryżu; 1-sza Wystawa w r. 1889 spowodowała powstanie Wieży
Eiffla) był już w latach 30. XIX wieku tak potężny, że wymagał kolejowego transportu,
który wnikał, częściowo w zagłębieniu, w głąb centrum metropolii (m.in. Dworce: Austerlitz, Montparnasse, Orsay, Północny, Św. Łazarza, Wschodni, Zachodni). Współcześnie
stacja Metro Madeleine należy do najważniejszych. Jednak koncepcja dworca została
odrzucona – władze uznały, że kolejne eksperymentowanie ze świeckimi funkcjami nie
jest wystarczająco uzasadnione – i dlatego, po przyspieszeniu prac końcowych, w roku
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1842 konsekrowano Ếglise de la St. Madeleine jako katolicką świątynię i tak już pozostało do czasów obecnych.
Obecnie kościół ten stanowi oficjalną siedzibę Arcybiskupa Paryża, jest miejscem spektakularnych ceremonii religijnych oficjalnych i prywatnych często o snobistycznym charakterze (chrzty, śluby, uroczystości żałobne – słynne Les pompes funèbres). Jest również
miejscem kultywowania kultury wysokiej. Znakomite organy i dobra akustyka spowodowały że Madeleine plasuje się na pierwszym miejscu jako ośrodek tej dziedziny muzycznej w Paryżu. W plejadzie kolejnych etatowych organistów w tym miejscu, znaleźli się tak
wybitni twórcy jak Camille Saint Saëns w drugiej połowie XIX wieku – oraz Gabriel Fauré
na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie w obrębie Kościoła Św. Marii Magdaleny, zwłaszcza w ogrodach i pomieszczeniach świeckich odbywają się wystawy rzeźby współczesnej, zazwyczaj o profilu sztuki przedstawiającej ale niekoniecznie realistycznej.
13.4. WARSZAWA. ŚW. ALEKSANDER – KLASYCYSTYCZNY ŚWIADEK HISTORII
Oświecenie nie było epoką dominacji architektury sakralnej, jak było to charakterystyczne
dla gotyku i baroku. Dominujący w myśli oświeceniowej racjonalizm redukował wcześniejsze preferencje odnośnie budownictwa kościelnego. Instytucjonalny kościół był osłabiony w stosunku do czasów minionych. Dlatego ilość świątyń epoki Oświecenia jest
relatywnie mniejsza niż w przeszłości, a również jakość oświeceniowych miejsc kultu jest
w dużej mierze przeciętna. Ich architektura jest mniej wyrazista niż przed wiekami, a bardziej powściągliwa, często stereotypowa i mniej sakralna. Z tego powodu mogła być łatwo przekwalifikowywana na budynki publiczne, wręcz nieraz wyglądała jak budowle cywilne. Oświecenie poprzez rewolucję przemysłową, przybliżało cywilizację i kulturę
do modernizmu.
W niniejszej pracy stanowiącej szeroki fresk historycznych dokonań, nie ma wiele miejsca
na standardowe kościoły doby oświecenia: klasycystyczne (empirowe), racjonalistyczne,
chłodne wyrazowo, kojarzące się współczesnemu badaczowi wręcz z minimalizmem.
Wobec przyjętej w niniejszej pracy metody polegającej na eksponowaniu konfliktowych
i pojednawczych relacji międzywyznaniowych - oraz zjawisk architektonicznych będących
wyrazem tych relacji – szczególnie ciekawe w XVIII/XIX-wiecznym (neo-) klasycyzmie,
jest zjawisko wykorzystywania estetyki „pogańskiego” antyku dla budowli chrześcijaństwa
a zwłaszcza katolicyzmu – szczególnie niechętnego wobec tego „pogaństwa”.
Pierwszy chronologicznie, wybrany przykład jest arcydziełem kultury polskiej i jednocześnie stanowi świadectwo złożonej historii, zwłaszcza jej okresu rozpiętego pomiędzy rosyjskim prawosławnym carem zaborcą, jednocześnie zafascynowanym katolicką Polską
57
i Polakami, żyjącymi pod jego „butem moskwicina” . Dziełem tym, należącym do najpiękniejszych obiektów klasycystycznych w naszym kraju, zlokalizowanym w świetnym
punkcie pod względem urbanistycznym, jest Kościół św. Aleksandra przy Placu Trzech
Krzyży w Warszawie. To miejsce jest znamiennym „świadkiem” wzlotów ale zwłaszcza
upadków w nieszczęsnej historii Polski. Plac zaistniał z woli króla Augusta II, rozpoczynając od strony miasta trakt południowy, późniejsze Al. Ujazdowskie (1724).
W celu zasygnalizowania wyróżnionego miejsca, ustawiono dwa krzyże po obydwu stronach osi alei (1731). W pierwszych latach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (panował: 1764 – 1795), w ramach działalności „dobrego porządku” i „upięknienia miasta” plac objęto projektem regulacji (1770). Realizacją tego przedsięwzięcia
było wyburzenie ruder - uwolnienie cennych parcel, wydłużenie placu i otwarcie widoków.
Realizacja ukończona w roku 1787 przypadła więc na okres pomiędzy pierwszym a drugim rozbiorem. Klasycystyczna obudowa pierzej przysparza miastu w rezultacie piękne
budowle: pałacyk projektu Dominika Merliniego i kamienice które wzniósł Antonio Corrazzi (1792 – 1877), najznakomitszy warszawski architekt epoki Oświecenia.
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W napoleońskim okresie Księstwa Warszawskiego, dla uczczenia wkroczenia zwycięskiej
armii polskiej pod komendą ukochanego przez Polaków X. Józefa Poniatowskiego, ustawiono pośrodku Placu bramę triumfalną (1809). Później powtarzano to w różnych celach.
W r. 1815 ponownie zamierzano wykorzystać ów pomysł z okazji wjazdu cara Aleksandra
I, a obok bramy wznieść carowi trwały pomnik. On jednak polecił wykorzystanie funduszy
58
w celu zbudowania w tymże miejscu polskiego katolickiego kościoła. Projektowanie i
budowę rozpoczęto niezwłocznie, a ukończono w r. 1826, pod kierunkiem czołowego w
Królestwie Kongresowym ówczesnego architekta Chrystiana Piotra Aignera (1756 1841), zarazem carskiego zausznika i gorliwego wykonawcy woli zaborców. Kościołowi
nadano wezwanie św. Aleksandra, oczywiście w celu przypochlebienia się carowi. Przy
swoich złych cechach charakteru, był jednak Aigner znakomitym zawodowcem. Kościół
jest wspaniałym dziełem najwyższego europejskiego formatu; posiada idealne proporcje,
niebudzące najmniejszego poczucia dysharmonii. Ujmujący jest jego apolliński „biały
minimalizm”. Wreszcie – nie ma w nim tak nachalnego naśladownictwa rzymskiego Panteonu w miniaturze, jak to ma miejsce w większości rówieśnych kościołów, pomimo że w
oficjalnych założeniach sformułowano iż kościół będzie 2,5 krotnym pomniejszeniem
Panteonu. Sumując - nie ustępuje on porównywalnym skalą kościołom Oświeceniowym
Francji i Włoch (vide dwa następne przykłady). W okresie międzypowstaniowym (1845)
wprowadzono nazwę Plac Złotych Krzyży.
Po Powstaniu Styczniowym następuje zaostrzenie carskich represji; między innymi dokonana zostaje zmiana nazwy Placu, który otrzymuje imię cara Aleksandra I. U schyłku XIX
wieku, wobec nadbudowania otaczających kamienic oraz budowy nowych równie wysokich, uznano iż kościół jest już relatywnie zbyt niski. W związku z tym najwybitniejszy
w „Kongresówce” architekt doby historyzmu, Józef Pius Dziekoński (1844 – 1927), dokonuje rozbudowy i radykalnej przebudowy Kościoła Św. Aleksandra, w latach 1886-1895.
Było to estetyczną porażką i nieszczęśliwym obrotem sprawy dla kontekstu Placu. Zaistniałe zjawisko i porównanie dwóch wersji kościoła stalowi istny wykład na temat czym był
eklektyzm – w ogóle, a zwłaszcza w bezpośrednim następstwie klasycyzmu. Pius Dziekoński był znakomitym architektem. Zapisał się wieloma wybitnymi, trwałymi dziełami, z
Kościołem Najświętszego Zbawiciela na czele, który – przepiękny sam w sobie, pod
względem urbanistycznym imponująco „zbudował” oś ulicy Marszałkowskiej oraz Placu
Zbawiciela. Z Kościołem Św. Aleksandra było całkiem przeciwnie.
Pamiętny obiekt pierwotny – projekt Aignera piękny w swojej „racjonalistycznej, minimalistycznej czystości” został doszczętnie zmieniony i zdeformowany. Wcześniejszy lapidarny biały cylinder głównego korpusu obudowano szarą warstwą pogrubiającą, rozbitą bogatymi sztukateriami i dekoracjami. Na niej u góry, w miejsce eleganckiej płaskiej kopuły
na przeszklonym tamburze, wzniesiono brzuchatą „parodię” kopuły z Bazyliki Św. Piotra
59
w Rzymie. Wcześniejszy klasyczny portyk wejściowy w formie sześciokolumnowego
podcienia został radykalnie zmieniony. Dobudowano długą „szyję” stanowiącą wewnątrz
nawę, na podobieństwo „rozciągnięcia” Bazyliki Św. Piotra w Rzymie przez Madernę.
Z tego powodu klarowna Aignerowska rotunda stała się hybrydą rotundowo – nawową.
Przy wejściu dobudowano symetrycznie dwie wieżyczki „przypominające szopkę krakowską”. Pozostało więc zbyt mało miejsca na elegancki portyk, dlatego wykonano wąski i
wysoki, czterokolumnowy, zupełnie „odstający” estetycznie. Na ostateczne pognębienie
harmonii i powagi, ale zgodnie z doktryną eklektyzmu, przybudowano z boku okrągłą
glorietkę na kolumienkach – w stylu ogrodowej altany, nieuzasadnioną funkcjonalnie, ani
estetycznie.
Również zdeformowana w czasach eklektyzmu została Bazylika Archikatedralna p.w.
Św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Było to szczególnie dojmujące od
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strony ul. Świętojańskiej, w widoku głównej fasady, kiepsko przebudowanej na wzór
pseudo- angielskiego neo- gotyku. Dopiero po zburzeniu prze hitlerowców została pięknie
odbudowana w pierwotnym stylu niderlandzkiego gotyku przez Jana Zachwatowicza.
Po odzyskaniu wolności w roku 1919, natychmiast dokonano przemianowania Placu
Aleksandra I., na Plac Trzech Krzyży. Jako trzeci krzyż zawarty w tej nazwie, przyjęto
krzyż ustawiony na kopule, na szczycie Kościoła św. Aleksandra.
Tragiczne dla stolicy lata 1939 i 1944 pozostawiają zespół urbanistyczny Placu Trzech
Krzyży i wszelką jego architekturę w całkowitej ruinie. Jeszcze przed wprowadzeniem
socrealizmu, w pierwszych latach Odbudowy Stolicy, wzniesiony zostaje wielki klasycyzujący gmach o pięknych proporcjach - Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego
(1946−1948, Stanisław Bieńkuński, Stanisław Rychłowski). Skrót nazwy tej instytucji
PKPG i jej budynek niebawem stają się dla Polaków złowrogie, gdyż symbolizują narzucenie i brutalne egzekwowanie ustroju stalinowskiego w gospodarce (min. Hilary Minc, 5ta osoba reżimu stalinowskiego, po: Bierucie, Cyrankiewiczu, Rokossowskim i Bermanie).
Również Dom Partii, zlokalizowany w pobliżu Pl. 3 Krzyży, jest dziełem sprzed „socu”.
Powstał w okresie względnej tolerancji politycznej w PRL, w wyniku konkursu (1947 Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki) w tzw. stylu „stołecznym” –
czyli w odmianie neoklasycyzmu wypracowanej w okresie międzywojennym. Budowę
przeprowadzono w latach 1948–1952, na szczęście bez zmian w „duchu” socrealizmu
60
zadekretowanego w czerwcu 1949 ; mimo że przeznaczenie gmachu sprzyjało takim
zakusom ówczesnych dyktatorów kultury.
Już w okresie narzuconego socrealizmu, w latach 1949-1950 następuje pełna odbudowa
Kościoła św. Aleksandra, w czysto Aignerowskiej formie klasycznej, bez socrealistycznych nalotów. Kościół mimo odbudowy jest wizualnie autentycznym dziełem stołecznego
61
neoklasycyzmu post- stanisławowskiego. Odbudowy dokonano dzięki konserwator62
skiemu projektowi Stanisława Marzyńskiego (1904 – 1992). Był on wybitnym badaczem
zabytków, m. in. Zamku Królewskiego w Warszawie, a zarazem kreatywnym architektem,
m.in. autorem kościoła w Zbroszy Dużej, rozsławionego jako schronienie działaczy opozycji demokratycznej w latach 1976 – 1981. Analogicznie w Kościele św. Aleksandra
w okresie stanu wojennego (1981-1983) znajdował się ważny punkt kontaktowy Solidarności Podziemnej, Regionów: Mazowsze, Dolny Śląsk i Małopolska.
W toku lat transformacji Plac i Kościół otrzymały wzbogacenie kontekstu w postaci: nieco
pretensjonalnego Hotelu Sheraton (1994 – 1996), ale przede wszystkim powściągliwego,
klasycyzującego gmachu korporacyjnego nr 10/14 (aktualnie ING, 1996 – 1998, uzup.,
w r. 2000). Ten nowoczesny biurowiec, ostatecznie został oddany do użytku w okresie
Milenijnym. Można zdefiniować go jako klasycyzujący, dzięki powściągliwej i kontekstualnej skali, horyzontalności, lapidarności bryły, konsekwentnej modularnej rytmice, ogólnemu klimatowi New Simplicity – w kierunku minimalizmu. Jego bliska konfrontacja z
Kościołem Św. Aleksandra ukazuje ponadczasowość idiomu klasycznego.
Klasyczność w architekturze sakralnej i świeckiej pozostawała przez stulecia ponad różnicami czasowymi, funkcjonalnymi oraz co szczególnie ważne – światopoglądowymi.
Najnowsze próby przeprojektowania Placu Trzech Krzyży, właśnie z powodu braku wyczucia owego idiomu ponadczasowej klasyczności, okazały się nieudane. „Poroniony”
konkurs rozstrzygnięty w 2010 roku pokazał, że niedouczeni projektanci, a także oceniający nie rozumieją kultury ukształtowania publicznych, reprezentacyjnych, monumental-
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nych i kameralnych zarazem, kamiennych i zielonych klasycznych przestrzeni śródmiej63
skich, w historycznej super prestiżowej metropolii.
13.5. NEAPOL I POSSAGNO W VENETO
W pewnym sensie analogicznym dziełem wobec K. Św. Aleksandra i Pl. Trzech Krzyży w
Warszawie, uważanym za znamienne dla włoskiego neo- klasycyzmu w kształtowaniu
miejsc kultu w miejscach publicznych, jest kościół pod wezwaniem Św. Franciszka
z Paoli, w Neapolu, stanowiący kulminację centralnego, placowego zespołu urbanistycznego (ryc. 42). To miejsce stanowi świadectwo historii Południowych Włoch w XIX wieku,
ilustrujące jej kręte ścieżki oraz zmienne losy – lawirujące pomiędzy rewolucją, cesarstwem, odrestaurowaną monarchią sztucznie narzuconą i wreszcie wyzwoleniem oraz
władzą wybraną z woli narodu. W drugiej warstwie obiekt ten przechodzi zmienne losy w
swym przeznaczeniu, od świeckiego, pochlebczego monumentu tyrana, po piękną dedykację wielkiemu świętemu w postaci kościoła pod jego wezwaniem.
Ryc. 42. Włochy. Neapol. Kościół pod
wezwaniem Św. Franciszka z Paoli. 1809
– 1836. Arch. Leopoldo Laperuta. Stanowi
kulminację centralnego, placowego zespołu urbanistycznego w sąsiedztwie Pałacu
Królów Neapolu i Sycylii. Początkowa
nazwa przestrzeni publicznej brzmiała
Forum Murat’a, następnie Forum Ferdynanda, od r. 1860 i aktualnie Plac Plebiscytu. Źródło: Kathedralen
Fig. 42. Italy. Naples. St. Francis of Paola
Church, 1809-1836. Arch. Leopoldo Laperuta. The church is a culmination of a
central, urban plaza complex in the vicinity
of the Royal Palace of Naples and Sicily.
Originally, the public space was called
Murat's Forum, later Ferdinand's Forum,
and since 1860 to the present day, the
Plebiscite Square. Source: Kathedralen

W tym przypadku dziełem pierwotnym jest obiekt urbanistyczny w formie monumentalnego placu, a obiektem wtórnym - świątynia stanowiąca jego kulminację. Dziełem urbanistycznym jest imponujące Forum Murat’a – rozpoczęte w r. 1809 przez Joachima Murat’a, marszałka i szwagra napoleońskiego, Króla Neapolu z nadania cesarza. Zostało
śmiało zakreślone na podobieństwo Placu Św. Piotra w Rzymie – rozpięte pomiędzy
zabytkowym Pałacem Królów Neapolu, a planowanym w miejscu wyburzonego historycznego klasztoru – monumentalnym gmachem ku czci Napoleona (architekt Leopoldo Laperuta). Po klęsce Napoleona i odrestaurowaniu monarchii Burbonów w Neapolu w 1816
roku, nowo „zainstalowany” król Ferdynand nakazuje rozstrzelanie poprzednika i przejmuje budowę Forum, już pod swoim imieniem jako Forum Ferdynanda.
Zamiast niezrealizowanego do końca gmachu napoleońskiego, nakazuje kontynuować
budowę wg planów Laperuty, ale już jako katolickiego kościoła. Zostaje on dedykowany
Św. Franciszkowi z Paoli (1416 - 1507), który pod koniec życia w pierwszych latach XVI
wieku rezydował w zburzonym przez Murata klasztorze. Św. Franciszek z Paoli to wspaniała profetyczna postać Kościoła XV wieku, przyjaciel papieży, pokorny wobec prostych
ludzi, wielki jałmużnik, twórca najbardziej skromnego w swej regule, zakonu Minimitów
64
(pol. Eremici Św. Franciszka). Budowa placu i kościoła była w sumie realizowana w
latach 1809 – 1836; po Ferdynandzie jeszcze dwaj jego następcy na Neapolitańsko –
Sycylijskim tronie kontynuowali prace. Po upadku monarchii, w trakcie procesu jednoczenia Włoch, w 1860 roku Forum zostaje przemianowane na Plac Plebiscytowy, dla upa63
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miętnienia historycznego aktu głosowania ludności, dzięki któremu dawne marionetkowe
Królestwo Neapolu zjednoczyło się z nowo powstałym, wolnym Królestwem Italii.
Opisane przedsięwzięcie jest przede wszystkim znakomitym dziełem urbanistycznym,
które w ciągu XIX wieku było historycznym miejscem rozgrywek politycznych, dzięki czemu ewoluowało od statusu przestrzeni ceremonialnej ku przestrzeni publicznej. Kościół
jest w znacznej mierze podobny do innych budowli neo- klasycystycznych inspirowanych
zwłaszcza wzorcem rzymskiego Panteonu. Rotunda stanowiąca właściwy korpus świątyni
wyraźnie do Panteonu nawiązuje, jest zbudowana monolitycznie, bez otworów okiennych
i, w zasadzie bez zewnętrznych ozdób i detali. Czynnikiem nowoczesnym jest szklana
latarnia na szczytowym opajonie. W porównaniu z powagą ciężkich portyków neo- doryckich, znanych z wspominanych realizacji wzniesionych w tym czasie w Berlinie i Possagno, a także zastosowanych w kolumnadzie Forum Murata – lekki sześciokolumnowy
portyk joński w wejściu do kościoła imienia minimisty, Św. Franciszka z Paoli, czyni wrażenie ulotne i niemal frywolne.
Do mało znanych, skromnych ale bogatych i złożonych treściowo miejsc kultu, należy
65
Kościół Świętej Trójcy w Possagno (budowa 1819 – 1833). Jest także nazywany Tempio Canoviano czyli „Świątynia Canovy”. Nazwa ta pochodzi od pomysłodawcy, ideologia,
inwestora – sponsora i po części osobistego wykonawcy dzieła, mianowicie genialnego
włoskiego rzeźbiarza Antonio Canovy (1757 – 1822). Canova urodził się i wychował
w tym małym mieście opodal Treviso, w pięknym miejscu krainy Veneto, gdzie wenecka
równina przechodzi – poprzez wzgórza – w masyw Alp. Canova po życiu spędzonym na
wspaniałej karierze rzeźbiarskiej głównie w Rzymie, zwłaszcza jako osobisty ulubieniec
cesarza Napoleona, u schyłku życia, trawiony chorobami, zainwestował swój majątek
w wybudowanie wotywnego kościoła w swojej „małej ojczyźnie”.
Projekt w aspektach profesjonalnych w dziedzinie architektonicznej wykonał przy pomocy
Canovy jago kolega, znakomity wenecki architekt klasycysta Giovanni Antonio Selva
(1751 – 1819), autor m.in. słynnego na cały świat, operowego Teatru Fenice w Wenecji,
a także szeregu wybitnych realizacji krajobrazowych wokół Wenecji. W roku śmierci architekta i na 3 lata przed śmiercią rzeźbiarza przystąpiono do realizacji. Kościół został
wspaniale zlokalizowany – na zakończeniu głównej, szerokiej alei centralnej miasta,
wspinającej się na wzgórze. Stamtąd kościół dominuje nad miastem i otoczeniem, widoczny z wielu kilometrów wokoło. Jest syntezą: Partenonu ateńskiego (wejście), Pante66
onu rzymskiego (nawa) i bazyliki wczesnochrześcijańskiej (prezbiterium).
Klasycyści Oświecenia w przeciwieństwie do klasycystów renesansu, interesowali się nie
tylko wzorcami rzymskimi, ale także greckimi – i czerpali z nich inspiracje. Z tych przyczyn okazały zespół wejściowy zwrócony ku miastu, jest kreatywną repliką ośmiokolumnowego frontonu świątyni doryckiej. Z kolei bazylikowe wyniesienie prezbiterium ponad
poziom posadzki przykrytej kopułą okrągłej nawy, było oczywistym hołdem i funkcjonalnym nawiązaniem do tradycji kościołów chrześcijańskich. Bryła główna stanowi silną
formę rotundy i – podobnie jak przykład poprzedni – posiada nowoczesną szklaną latarnię – świetlik na szczytowym opajonie kopuły, będący świecącym w nocy dodatkowym
elementem estetycznym oprócz iluminowanej bryły.
Canova był synem kamieniarza z Possagno, dlatego oprócz posiadania geniuszu artystycznego był znakomitym znawcą i fachowcem w dziedzinie użycia kamienia rzeźbiarskiego i budowlanego. Dlatego w ciągu trzech lat (1819 – 1822) z pomocą miejscowej
społeczności zdołał zgromadzić potrzebne materiały najwyższej jakości (zwłaszcza biały
marmur, biały wapień oraz białe kruszywo marmurowe do zaprawy) i nadać kierunek
realizacji budowy, która została ukończona w dekadę po jego śmierci, na przełomie lat
1822/23. Kościół uznawany jest za czołowe dzieło włoskiej architektury sakralnej okresu
późnego, schyłkowego Oświecenia, gdy ethos neo- klasycyzmu przeplata się z począt65
66
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kami eklektyzmu (por. rówieśną, datowaną na rok 1818 – Neue Wache Schinkla w Berlinie, kreowaną na podobnych pryncypiach).
W dwusetną rocznicę urodzin Canovy (1757 – 1957), dzięki wspólnej inicjatywie społeczności lokalnej oraz władz Republiki Włoskiej, wielki architekt Carlo Scarpa zrealizował
w sąsiedztwie Tempio Canoviano, częściowo zaadaptowane w historycznej zabudowie, a
67
po części nowe Museo Canoviano (1957). Jak zawsze w przypadku C. Scarpy jest to
obiekt/zespół wspaniały – łączy estetykę dziedzictwa tradycji z wyrafinowaną nowoczesnością. Muzeum jest poświęcone zarówno osobie Canovy, jak też regionowi Veneto i
miastu Possagno, a także zawiera przestrzenie na zmienne, czasowe ekspozycje dzieł
sztuki i kultury. Jest wspaniałym przykładem dopełnienia zabytkowego miejsca kultu,
przez arcydzieło świeckiej kultury nowoczesnej. Refleksje z niniejszego udanego przedsięwzięcia potwierdzają pogląd głoszący, iż Oświecenie i jego wizualny obraz w postaci
(neo-) klasycyzmu, stanowiły podstawy nowoczesności światopoglądowej, a także nauki i
kultury XX wieku, a w jej ramach zwłaszcza architektury.
14. SYTUACJE SACRUM W PALESTYNIE W XIX – XX W.
WOJNY ŚWIATOWE I ICH NASTĘPSTWA
Islam po zdobyciu Konstantynopola został w swym pochodzie na Europę najpierw powstrzymany przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, następnie cofnięty przez Austriaków Cesarstwa na Bałkany, gdzie przetrwał w panowaniu do pierwszej wojny światowej.
W tym czasie w Palestynie, dzięki ruchowi syjonistycznemu, czyli napływowi żydów
z diaspory do historycznej ojczyzny – Ziemi Obiecanej, od 1855 roku nastąpiła ich ilościowa przewaga nad islamistami. Na peryferiach Jerozolimy zaczynają się budować
żydowskie osiedla i domy społeczne. Synagogi okazują się mniej potrzebne, ponieważ
przybysze ze świata są często odlegli od religijnej ortodoksji.

Ryc. 43. Izrael. Jerozolima. Tak
zwany Grób w Ogrodzie, ang. The
Tomb in The Garden. Źródło: Fot.
Tomasz Jeleński.
Fig. 43. Israel. Jerusalem. The socalled Tomb in the Garden. Source: photo by Tomasz Jeleński..

Niejako dla równowagi, w toku drugiej połowy XIX wieku aktywizują też swoją działalność
w Palestynie a zwłaszcza w Jerozolimie, państwa chrześcijańskie, głównie Anglicy,
Niemcy, Francuzi i Rosjanie. Pod pozorem dbałości o pątników i pod osłoną działań
o charakterze charytatywnym oraz pomocowym, poprzez liczne potężne budowle, tworzą
dla siebie, na progu wojny światowej, silne przyczółki w tym ważnym strategicznie obszarze.

67

Andrews, Jesse. 2006. Il Tempio e Museo Canoviano. W: http://www.italianvisits.com/veneto/possagno
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Niezwykłym przykładem ekspansji quasi religijnej/ewangelizacyjnej, a faktycznie wzmacniającej w tym okresie wpływy germańskie: anglosaskie a nawet skandynawskie w Ziemi
Świętej, stał się tak zwany Grób w Ogrodzie, ang. The Tomb in The Garden, w Jerozolimie (ryc. 43). W imię sugestii wykreowanych na podstawie nienaukowych spekulacji protestanckich autorów niemieckich (Otto Thenius, 1842), a następnie angielskich (płk.
Claude Reignier Conder, 1870; Fisher Howe, 1871; gen. dyw. Charles George Gordon,
1883) utworzono w roku 1883 ogród pielgrzymkowo - edukacyjny w pn. części Jerozolimy, kilkaset metrów od murów miejskich, przy Drodze do Nablus, ang. Nablus Road. Jest
to tzw. Kalwaria Gordona. Centrum zespołu stanowi skała o kształcie podobnym do czaszki (stąd idea Wzgórza Czaszki, aram. Golgota), w której znajduje się wykuty grób. Miejsce tego „alternatywnego” pochówku Chrystusa jest popularną atrakcją turystyczną,
zwłaszcza dla wycieczek wyznań protestanckich z USA, krajów niemieckojęzycznych i
skandynawskich. Większość teologów chrześcijańskich odrzuca przedmiotową interpretację, traktując ją wręcz jako działalność antykościelną.

Ryc. 44. Izrael. Jerozolima. Kościół
przy Hospicjum Św. Wincentego a
Paulo. 1886. Arch. Jean-Baptiste
Lepère. Źródło: Fot., autor
Fig. 44. Israel. Jerusalem. Church at
the St. Vincent de Paul Hospice,
1886. Arch. Jean-Baptiste Lepère.
Source: photo by the author

Zdecydowanie bardziej pozytywnie natomiast, można ocenić przykład ekspansji francuskiej, którym jest Kościół i Hospicjum Św. Wincentego a Paulo, zrealizowane
w Jerozolimie w 1886 roku (ryc. 44). Fundacja o międzynarodowym zasięgu Francuskie
Hospicjum Hospicjum Św. Wincentego a Paulo stało się pod koniec XIX wieku jedną
z ważnych instytucji będących narzędziem ekspansji europejskich mocarstw w strategicznym regionie bliskowschodnim, pod pretekstem działalności charytatywnej i opieki
nad pielgrzymami.
Zespół Kościół - Hospicjum ma spośród europejskich inwestycji w Jerozolimie, zbudowanych pod koniec XIX wieku, najbardziej atrakcyjną lokalizację, w obrębie murów obronnych Starego Miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Grobu. Kościół, projektowany
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przez francuskiego architekta historycystę Jean-Baptiste Lepère jest niezwykle zręcznie
wystylizowany w duchu estetyki romańskiej. Często jest uznawany przez turystów za
dzieło z epoki krzyżowców. W znakomitym wnętrzu sakralnym z rzeźbami Chrystusa i
Marii, odbywają się renomowane, izraelskie młodzieżowe festiwale chóralnej muzyki poważnej Hamshishalayim, z czynnym udziałem żydów.
Zespół nabrał dodatkowej atrakcyjności po rewitalizacji przymurza jako ekskluzywnego
pasażu usługowego w latach 2006 – 2010. Ta prestiżowa izraelska inwestycja prowadzona przez najwybitniejszego żyjącego architekta żydowskiego Moshe Safdie, eksponuje katolicką świątynię jako master piece – mistrzowskie dzieło w kontekście urbanistyczno
– architektonicznym. Zwłaszcza wieczorem, znakomita, zróżnicowana iluminacja nowo
odrestaurowanej dzielnicy, dodatkowo eksponuje Kościół Św. Wincentego a Paulo – na
tle Hospicjum i reszty otoczenia.

Ryc. 45. Niemcy, Kolonia. Katedra. 1937 Przejściowy i
z gruntu fałszywy obustronnie flirt nazizmu z częścią
Kościoła Katolickiego Północnej Nadrenii. Nazistowska flaga ze swastyką „zdobi” fasadę najważniejszej
świątyni katolików niemieckich. Źródło: Archiwum
autora
Fig. 45. Germany, Cologne, Cathedral. 1937. A temporary and thoroughly mutually false flirtation of the
Nazism with part of the Catholic Church in North
Rhine-Westphalia. A Nazi banner with the swastika
"decorating" the facade of the most important temple
of German Catholics. Source: archive of the author

Ryc. 46. Niemcy, Münster. Katedra. 2007. Ośrodek
oporu arcybiskupa i Kościoła Katolickiego Westfalii
przeciw nazizmowi przed- i podczas drugiej wojny
światowej. Po ciężkim zbombardowaniu Katedra
została odbudowana z uwzględnieniem odważnych
zmian w duchu nowoczesności. Źródło: Fot. autora
Fig. 46. Germany, Münster. Cathedral. 2007. The
centre of resistance of the archbishop and the Church
of Westphalia against the Nazism before and during
World War II. After heavy bombing, the Cathedral was
rebuilt, with consideration of bold changes in the spirit
of modernity. Source: photo by the author

Pierwsza wojna światowa okazuje się potężną cezurą. Wskutek jej działań imperium
Otomańskie zostaje usunięte z kontynentu europejskiego i przemienia się w demokratyczne, nowoczesne państwo tureckie. W toku działań zbrojnych i dyplomatycznych, w
roku 1917 Brytyjczycy odbijają i przejmują Palestynę z rąk muzułmańskich. Żywioł islamski proweniencji głównie arabskiej zostaje zmuszony do chwiejnej koegzystencji z żydami
w tzw. Brytyjskim Mandacie Palestyńskim (1917 – 1948). Liga Narodów i Traktat Wersalski potwierdzają w roku 1920 wspomniany Mandat, czyli terytorium pod brytyjską kontrolą
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powierniczą, mającą na celu ustanowienie zasad pokojowego współistnienia Palestyńczyków z żydami.
Prawo do współużytkowania biblijnej Ziemi Obiecanej nadaje żydom imponującego rozmachu w działaniu. W okresie międzywojennym, z marnej nadmorskiej kolonii Jaffa powstaje i wyrasta modernistyczny, bauhausowski „Biały” Tel Aviv. Zaś w zachodniej Jerozolimie rozkwita piękna żydowska dzielnica Mamilla. Jest zlokalizowana poza murami
68
Starego Miasta – za Bramą Syjonu i Bramą Jaffy k/Wieży Dawida. Stare Miasto do końca II wojny światowej wciąż pozostaje w rękach mahometan. Mimo to jednak, Jerozolima
i Wzgórze otwierają się dla ogółu odwiedzających.

Ryc. 47. Izrael. Jerozolima. Plac i Ściana Smutku.
2009. Z lewej strony na północ od Ściany żydzi odzyskali obszar „Groty” przylegającej do biblijnego Muru
Zachodniego. Jest ona zlokalizowana pod tak zwanym Łukiem Wilsona (Charlesa, archeologa odkrywcy
łuku), poniżej Bramy Łańcuchów (por Ilustracja 8).
Służy jako czytelnia świętych pism oraz hala modlitewna dla mężczyzn. Źródło: Fot. autora
Fig. 47. Israel. Jerusalem. The Plaza and the Wailing
Wall, 2010. On the left side to the north of the Wall,
the Jews have regained the area of the "Cave" adjoining the biblical Western Wall. The "Cave" is located
under the so-called Wilson's Arch (named after
Charles Wilson, an archaeologist and a discoverer of
the arch), down below the Gate of the Chain (cf. Fig.
8). It is used as a men's reading hall of holy scriptures
and a prayer hall for men. Source: photo by the author

Ryc. 48. Izrael. Jerozolima. Plac i Ściana Smutku.
2009. Najnowszym, progresywnym przedsięwzięciem
w dziedzinie organizacji programowo – przestrzennej
jest wyznaczenie i wydzielenie sektora modlitewnego
dla niewiast (u dołu zdjęcia). Do tej pory kobiety nie
były dopuszczane do Ściany. Źródło: Fot. autora

Fig. 48. Israel. Jerusalem. The Plaza and the Wailing
Wall, 2010. The most recent and progressive undertaking in the field of programme and spatial organization is the outlining and isolating a prayer section for
women (at the bottom). So far, women have not been
allowed to come to the Wall. Source: photo by the
author

Lata 30. XX wieku zaostrzają sytuację polityczną i kulturalną, a także religijno/wyznaniową z powodu wzmacniania się w kilku znaczących krajach reżymów totalitarnych – zwłaszcza w Europie, – które w konsekwencji doprowadzają do drugiej wojny
światowej. Takie władze z zasady odcinają się od religii, zniechęcają do niej swoje społeczeństwa, lub wręcz jej zakazują oraz prowadzą konfliktową politykę wobec rodzimej
hierarchii kościelnej i jej światowych zwierzchników. Ewentualnie wchodzą w koniunkturalne obustronnie alianse z najbardziej konserwatywnymi przedstawicielami duchowieństwa.
W tym kontekście istne kuriozum stanowiła próba zjednania sobie niemieckich elit kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza katolickiego, w tym także Watykanu, przez hitlerowców/nazistów. Ich neo- pogaństwo pomieszane z pra- germańską mitologią, a także cechująca ich nienawiść wobec wszystkich innych od siebie, pogarda wobec słabych i wy68

Na ten temat szerzej: Kosiński Wojciech. 2009. Kreowanie środowiska mieszkaniowego – spełnienie wspólnotowych marzeń. Creation of Housing Environment – Community Dreams come true. W: Środowisko Mieszkaniowe Housing Environment. Red. Seruga Wacław i Jagiełło – Kowalczyk Magdalena. Wydawnictwo Astra,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków.
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kluczonych – dyskwalifikowała ich jednoznacznie wobec kryteriów chrześcijańskich. Mimo
to np. biskup Kolonii zezwolił na dekorację nazistowskimi flagami ze swastyką, podlegającej mu Katedry – symbolu godności Niemiec (ryc. 45). Zagadnienia te, jak również liczne nieznane szerzej inne aspekty totalitaryzmów pierwszej połowy XX wieku, przez długie dziesięciolecia minimalizowane lub wypierane, obecnie stają się przedmiotem po69
ważnych badań.

Ryc. 49. Izrael. Jerozolima. Południowo – zachodni węgieł najbardziej zabytkowego, biblijnego Muru Świątyni.
Potężne poszukiwania archeologiczne (z udziałem Włochów, czołowych badaczy pozostałości starożytnego
Rzymu) obejmują tak zwane Miasto Dawida – prawdopodobnie najstarszą część Jerozolimy oraz domniemane
składowisko gruzów pozostałych po zburzeniu Świątyni. Źródło: Fot., autora
Fig. 49. Israel. Jerusalem. The south-western quoin of the most historical, biblical Temple Wall. Extensive archaeological explorations (with the participation of Italians, leading explorers of the ancient Rome remnants)
cover the so-called City of David, probably the oldest part of Jerusalem, and the alleged storage yard of debris
left after the demolition of the Temple. Source: photo by the author

Przeciwieństwem była nieprzejednana wobec nacisków i zagrożeń ze strony nazistów,
postawa niezłomnego biskupa Münster, kardynała von Galen, dziedzica znamienitej familii westfalskiej. Podlegająca mu wspaniała münsterska Katedra stanowiła podczas wojny
silny bastion oporu wobec polityki nazizmu oraz azyl dla jej ofiar. Poważnie zbombardowana, została dzięki znakomitemu opiekunowi oraz jego następcom z tej samej rodziny,
odbudowana w ciekawie unowocześnionej formie. Miało tam miejsce prawykonanie
w 1966 roku Pasji wg Św. Łukasza, arcydzieła kompozycji Krzysztofa Pendereckiego,
stanowiącego ważny krok w kierunku rewolucji kulturalnej postmodernizmu (ryc. 46).
Dla Bliskiego Wschodu drugą cezurą – niemniej ważną i epokową jak pierwsza „Wielka
Wojna”, jest druga wojna światowa i jej konsekwencje dla Ziemi Świętej. Palestyńczycy
muszą zmierzyć się z wyzwaniem koegzystencji z Państwem Izrael, powołanym do istnienia decyzją nowo powstałej Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, na jej inauguracyjnym posiedzeniu plenarnym w San Francisco w 1948 roku. Jednak zamiast spokoju
następuje era dramatów i niepokojów. Wydarzenia z lat: 1948, 1955, 1967, 1975 wyznaczają sinusoidę chwiejności i zmienności relacji tych dwóch żywiołów, przemienność ich
przewag w panowaniu nad Wzgórzem Świątyni/Meczetu, Jerozolimą i otoczeniem.
69
Przegląd bieżących badań naukowych nad totalitaryzmami pierwszej połowy XX wieku, vide w:
http://www.truthcontrol.com/
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Po odzyskaniu przez żydów współ- praw do Jerozolimy dzięki wojnie sześciodniowej
z 1967 roku, przeprowadzają oni imponującą rewitalizację swojej dzielnicy. W tym
zwłaszcza konserwują, odtwarzają, przebudowują i kreują miejsca kultu oraz obiekty
związane z religią. Należą do nich: odbudowana główna synagoga tzw. hurva, Główna
Szkoła Rabinacka innowacyjnie przebudowana i piękna w swym minimalizmie, imponująca Biblioteka Tory gromadząca setki chasydów dominująca nad Placem Ściany. Przede
wszystkim jednak uporządkowano tenże Plac u podnóża Ściany Smutku, poszerzony
o tzw. Grotę czyli potężne pomieszczenie o wymiarach około 100 x 30 metrów przylegające do Ściany i do pozostałego odcinka Zachodniego Muru (ryc. 47). Postępową nowością jest wydzielenie u stóp Ściany sektora dla kobiet (ryc. 48). Konsekwentną inwestycję
stanowią imponujące rozmachem prace archeologiczne i konserwatorskie w – przylegającej do Ściany Zachodniej, znajdującą się za pd-zach węgłem południowej – najstarszej
dzielnicy, prahistorycznym Mieście Dawida. Obszar ten kryje prawdopodobnie rewelacje
dotyczące ostatniego okresu Świątyni i jej zburzenia, a także wcześniejszych o kilka
dziesięcioleci czasów Jezusa (ryc.a 49).
W układzie dominacji islamu i judaizmu na obszarze Jerozolimy, chrześcijanie: prawosławni, ormianie, katolicy, protestanci – są zdecydowaną mniejszością. Mają dzięki
temu swoisty komfort niezaangażowania i nieuczestniczenia czynnego w dramatycznych i często krwawych konfliktach dwóch pozostałych wielkich religii i jej narodo70
wych przedstawicieli.
Po niedobrze ocenianej przez część historyków postawie papieża Piusa XII, na niwie
łagodzenia konfliktu chrześcijańsko – żydowskiego, kapitalnie przysłużyli się kolejno:
papież Paweł VI, podczas historycznej podróży do Izraela – oraz papież Jan Paweł II
licznymi działaniami tonującymi (modlitwa pod Ścianą), a co najważniejsze fenomenalnym określeniem żydów jako „starszych braci”.
Wielkie nadzieje, ale tylko przejściowo budziło – na gruncie świeckim, narodowo państwowym – porozumienie w Camp David (1978, znacząca nazwa w doborze miejsca)
pomiędzy prezydentami Egiptu (Anwar Sadat) i Izraela (Menachem Begin). Drugą transzą takich epokowych prób porozumienia były rozmowy zakończone traktatem z Oslo
(1993) i Waszyngtonu (1994) pomiędzy przywódcą Palestyńczyków Jaserem Arafatem a
premierem Izraela Icchakiem Rabinem. Obydwie transze rozmów znalazły oddźwięk
w postaci przyznania ich uczestnikom pokojowych Nagród Nobla. Budzącymi grozę wydarzeniami, tragicznie podsumowującymi te próby i powodującymi ich przerwanie, były
zamachy na życie czołowych negocjatorów (Anwar Sadat +1981, Icchak Rabin +1995),
dokonane z ręki własnych rodaków reprezentujących nieprzejednane anty- porozumieniowe orientacje. Prezydenta Egiptu zamordowali podczas państwowej parady oficerowie
jego gwardii, działający w imieniu ekstremalnej organizacji islamskiej. Mordercą premiera
Izraela był reprezentujący poglądy ekstremalnych syjonistów inteligent, pupil szkoły rabinackiej.
Interesujące w tej mierze, są spostrzeżenia i poglądy wysoko postawionego intelektualisty, dominikanina, pracującego od lat w prestiżowej francuskojęzycznej placówce naukowej w Jerozolimie: islamiści w przeszłości i mimo zaszłości nadal, cechują się z zasady
koncyliacyjnym i pokojowym podejściem do przedstawicieli dwóch pozostałych wielkich
religii Abrahamowych. Natomiast drastycznie zaogniają swoje postawy i działania w sytuacji, gdy ich wartości wyższe i dobra nabyte podlegają zagrożeniu (podczas dyskusji
z udziałem autora artykułu, w Jerozolimie w styczniu 2009 r.). Wydarzenia z lat 20102011 ukazują agresywne zachowania Izraela w regionie, eskalujące odwieczny konflikt,
określane przez niezależnych, także pochodzenia żydowskiego, intelektualistów Zachodnich, wręcz jako przypominające praktyki nazistowskie.

70

Bima David van. 2001. Judaism's Stake. The mysteries of Solomon's Temple. Time. Dz., cyt.
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15. TRANS-MILENIUM: W STRONĘ TOLERANCJI, ZROZUMIENIA I SOLIDARNOŚCI
Trzy tysiące lat dzielące dzisiejszą epokę od czasów legendarnych wyznań religijnej wiary, od ówczesnych przywódców i dzieł (od Wieży Babel Nimroda, misji Zaratustry i budowy Pierwszej Świątyni Dawida - Salomona) – oraz ponad dwa tysiąclecia udokumentowanych i zbadanych czasów historii religii świata, pozwalają spojrzeć na tytułową problematykę niniejszej pracy, ze stosownym dystansem i w dwojaki sposób. Tak zwana
cywilizacyjna współczesność, a w niej kulturowa nowoczesność (Modern Movement)
drugiej połowy w. XX i pierwszej dekady w. XXI, w bliskiej perspektywie „obiektywu szerokokątnego” jawi się jako okres unikalny i najważniejszy. Ale w „teleobiektywie” wspomnianych trzech tysięcy lat prahistorycznych i historycznych dziejów kultury, ww. 60 lat
nowoczesności zajmuje tylko 2,0 % (dwa procent). Mimo tego okruchowego udziału jest
jednak kolejnym istotnym etapem kontynuacji, wnoszącym przyczynki nowatorskie o
istotnym znaczeniu dla owej większej całości.

Ryc. 50. Francja. Taizé. Wnętrze kościoła ekumenicznej Wspólnoty. Czerwone trójkąty z tkaniny symbolizują
„żagle”. Są oczywistą aluzją do metafory kościoła jako łodzi Chrystusowej/Piotrowej. Stanowią stały, powtarzalny w różnych wariantach element wystroju wnętrz, w których odbywają się zgromadzenia i nabożeństwa
Wspólnoty, w różnych miejscach świata. Źródło: http://spm.salezjanie.pl
Fig. 50. France. Taizé. The interior of the Ecumenical Community's church. Red cloth triangles symbolize
"sails." This is an obvious allusion to the metaphor of Church as Christ's (Peter's) boat. Those sails constitute a
constant, repeated interior décor elements in places all over the world where meetings and ceremonies of the
Community are held. Source: http://spm.salezjanie.pl

Z interesującego dla niniejszej pracy punktu spojrzenia, nowoczesność wniosła – zwłaszcza wskutek tragicznych doświadczeń drugiej wojny światowej – narastającą w elitach
i rozszerzającą się w społeczeństwach potrzebę tolerancji, w różnych aspektach znaczenia tego pojęcia. Zwłaszcza dotyczy to takich jej aspektów, które pozwolą na unikanie
katastrofalnych, tragicznych konfliktów. Można tu przede wszystkim wskazać tolerancję
rasową, narodową i religijną.
Kadr perspektywiczny na tę ostatnią, z punktu widzenia katolickiego wskazuje, iż ważnym
progiem pomyślnie pokonanym na drodze do między- religijnego porozumienia, oraz do
ukazania możliwości dostosowania konserwatywnej interpretacji religii w kierunku otwarcia, nowoczesności, a w tym zwłaszcza tolerancji – był Sobór Watykański II zwołany
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przez papieża Jana XXIII (1962) oraz następujące po nim pontyfikaty papieży Pawła VI
i Jana Pawła II. Oprócz zaskakującego „skoku twórczego” dokonanego przez autorów
przemian dokonanych na Soborze i bezpośrednio po jego ukończeniu, został uruchomiony wiekopomny proces posoborowych reform i szerzej – posoborowej epoki. W aspektach tolerancji i wzajemnego zrozumienia oraz szacunku dla poglądów innych religii,
okres 49 lat który upłynął od czasu Soboru, przyniósł doniosłe zmiany.
Pojęcie: porozumienie chrześcijan czyli ekumenizm, zostało radykalnie przesterowane –
od wcześniejszych intencji katolików aby chrześcijanie innych wyznań „nawrócili się” i
podporządkowali się Kościołowi Rzymskiemu, do wizji dobrego współistnienia na równych autonomicznych i niezależnych zasadach. Dziś np. byłoby niepodobieństwem roszczenie, artykułowane jeszcze przed kilkunastu laty, że niekatolicy winni „powrócić na
łono” Kościoła czyli konkretnie pod władzę Watykanu i jego hierarchii. Podstawmy w tym
rozumowaniu do wirtualnych ról np. prawosławnego Jerzego Nowosielskiego (1923 2011) i ewangelika Jerzego Buzka. Takie myślenie doprowadzało do absurdalnych jak na
wiek XX konfliktów – np. na obszarze Północnej Irlandii, w państwie o tak znakomitych
tradycjach religijnych i cywilizacyjnych jak Wielka Brytania.
15.1. TAIZÉ, EKUMENIZM, SYNKRETYZM
W aspekcie ekumenizmu niepodobna nie oddać hołdu i wyrazić wdzięczności dla wielkiego super kreatywnego i skutecznego projektu, którym stało się utworzenie Wspólnoty
Taizé (ryc. 50). Najwyższy podziw budzi twórca tego przedsięwzięcia, Brat Roger
(Schutz, 1915 - 2005), narodowości szwajcarsko-burgundzkiej, wyznania kalwińskiego,
którego można określić jako wielkiego proroka XX/XXI wieku. Już od ciężkich we Francji
lat 40. XX w. (okupacja hitlerowska, reżym z Vichy) podejmował ryzyko opieki nad uciekinierami politycznymi, jeńcami wojennymi, żydami i sierotami. Działalność tę prowadził
na terenie miejscowości Taizé, w Burgundii w środkowej Francji, stąd pochodziła jego
matka. Po wojnie, w latach 1952-1953, opracował zasady i rozwinął Wspólnotę, której
naczelnym hasłem stało się pojednanie, a drogą do tego porozumienia stał się ekumenizm i szeroko otwarta akceptacja światopoglądowa.
Ryc. 51. USA. Colorado Springs, Kolorado. Kaplica
Akademicka Kadetów Sił Powietrznych (1956 –
1962). Arch. Walter A. Netsch junior (1920 –
2008), w ramach firmy SOM Skidmore, Owings &
Merill. Egalitarnie służąca: katolikom, protestantom,
wyznawcom islamu i żydom. Wsławiona spektakularnymi ceremoniami ślubu dla różno- wyznaniowych nowożeńców. Żródło: Norman.
Fig. 51. USA. Colorado Springs, Colorado. United
States Air Force Academy Cadet Chapel (19561962). Arch. Walter A. Netsch junior (1920- 2008),
from SOM Skidmore, Owings & Merill design office.
The Chapel serving in an egalitarian way Catholics,
Protestants, Muslims, and Jews is famous for its
wedding ceremonies for couples of various faith.
Source: Norman

Dzięki ewidentnej wysokiej wartości Wspólnoty i jej powodzeniu, zwłaszcza wśród wrażliwej i ambitnej młodzieży, Brat Roger został zaproszony jako obserwator na II Sobór
Watykański do Rzymu (1962). Tutaj znalazł oparcie – i zawarł trwałą przyjaźń z aktywnym w pracach soborowych, młodym biskupem pomocniczym, Karolem Wojtyłą. Podczas
trwania Soboru zorganizowana została wizytacja w Taizé z udziałem elity wysokich protestanckich duchownych i katolickich kardynałów. Wspólnota zyskała akceptację
z ich strony. W toku następnych dziesięcioleci Taizé stało się żywym symbolem jedności
– zwłaszcza młodych –chrześcijan i innych osób poszukujących wyższych wartości.
Stopniowo Wspólnota uzyskiwała poparcie hierarchii kościelnych, czego zwieńczeniem
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stały się doskonałe relacje z papieżem Janem Pawłem II, a następnie z papieżem Benedyktem XVI.
Charyzmatyczny Brat Roger w bezprecedensowy sposób, swoim nauczaniem i osobistym
przykładem, umiał zacierać i łagodzić jątrzące dawniej różnice religijne. W wieku lat 90,
poniósł męczeńską śmierć, zasztyletowany podczas wieczornej modlitwy, na oczach
tysięcy ludzi. Szczególnie przekonujące z punktu widzenia idei pojednania i ekumenizmu,
stało się wyznaczenie w testamencie przez Brata Rogera, jako swego następcy – katolika, w osobie Brata Aloisa (Löser’a, Bawarczyka kształconego w Badenii - Wirtembergii).
Pierwotną świątynią Wspólnoty w Taizé, był piękny, niewielki kościółek romański. Architektura nowego kościoła, który zaprojektował architekt francuski – brat Denis Aubert,
z zewnątrz nie jest arcydziełem. Natomiast wnętrze, pomimo pretensjonalnego w swym
bałaganiarstwie ołtarza, czyni poza tym wielkie wrażenie, głównie dzięki śmiałej aranżacji
w postaci jaskrawo czerwonych, wielkich trójkątnych „żagli”, które stały się globalistycznym motywem aranżacji ołtarzowych, w świątyniach Wspólnoty Taize.
Oprócz ekumenizmu, nadal drugą kluczową sprawą, trudniejszą, ale za to znacznie ważniejszą w świetle współczesnych konfliktów – łącznie z terroryzmem i niektórymi wojnami
– jest kwestia synkretyzmu. To szerokie pojęcie, w tym przypadku dotyczy porozumienia
pomiędzy religiami bardziej gruntownie zróżnicowanymi niż wyznania chrześcijańskie,
połączone Osobą Chrystusa. Największy – nadal – rozdźwięk występuje pomiędzy trzema wielkimi religiami, których wspólne zakorzenienie jest w Biblii, a symboliczną postacią
tej tradycji – Abraham. Zaistniałe na kanwie Starego Testamentu – nowe i burzycielskie
nauczanie Jezusa i w ślad za nim św. Pawła, w I w. n.e., w realiach Cesarstwa Rzymskiego, spowodowało natychmiastową skrajną wrogość żydów, a niebawem prześladowania ze strony Rzymian, po czym rozgorzał i utrwalił się konflikt wzajemny żydów
z chrześcijanami. W tej sytuacji zaistniałe nauczanie Mahometa w VI – VII w.n.e. i stąd
rosnące w siłę wyznanie koraniczne, nałożyło się na ów spór dwóch religii Biblijnych,
przez co zaistniał konflikt w trójkącie Wielkich Religii. Upiorne doświadczenia na tle nienawiści wyznaniowych zaistniały podczas wojnny domowej w dawnej Jugosławii, a nadal
mają miejsca na Kaukazie i w niektórych krajach azjatyckich, gdzie w spektaklu nienawiści odgrywają rolę także religie Wschodu. Konflikty religijne w różnych postaciach trwają i
odradzają się na nowo, a pomimo aktywnych starań ludzi dobrej woli (por. rozdz. 12) nic
nie zapowiada ich skutecznego uśmierzenia i zakończenia.
15.2. ŚWIĄTYNIE W USA PONAD PODZIAŁAMI
Krainą pionierską w dziedzinie szerokiej akceptacji różnych wyznań są USA – z racji istnienia tam wielokulturowego społeczeństwa emigrantów z różnych stron świata. Po rozprawieniu się z niewolnictwem i z jego niechlubnym pokłosiem, którym był rasistowski Ku
Klux Klan, Stany Zjednoczone budują pluralistyczną społeczność. Dla jej prawidłowego
funkcjonowania nieuchronny jest odpowiedni pluralizm wyznaniowy. Udanym, ryzykownym na swoje czasy (1956 – 1962) eksperymentem w tej dziedzinie była idea, projekt
i realizacja, a zwłaszcza idealna eksploatacja Kaplicy Akademickiej Kadetów Sił Powietrznych USA, w Colorado Springs, w stanie Kolorado (ryc. 51). Autorem był wybitny
architekt modernista Walter A. Netsch junior (1920 – 2008), w ramach znakomitej firmy
SOM Skidmore, Owings & Merill.
Ekspresyjna budowla, złożona z powtarzających się, ostrych stalowych ostrosłupów wycelowanych w niebo, ale rygorystyczna w ich modularnym rytmie – została przysłowiowo
„obsypana” różnorodnymi prestiżowymi nagrodami i była w latach 60.-70. XX w., chwytliwym wzorcem architektonicznym, mającym wiele naśladownictw. Spektakularny obiekt
od początku służył na równi katolikom, protestantom i żydom, a w ostatnich latach służy
także wyznawcom islamu. Wśród głównych użytkowników obiektu, a więc oficerów i kandydatów na oficerów, czyli kadetów pilotażu w armii USA, jest wiele osób rasy czarnej i
żółtej oraz Hindusów i Latynosów, – obojga płci, co dodaje Kaplicy wspaniałego ludzkiego kolorytu. Ceremonie są dodatkowo fascynujące podczas częstych ślubów zawiera-
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nych pomiędzy młodożeńcami różnych religii, dla których obrzędy odbywają się jednocześnie/kolejno w odmiennych obrządkach.
Ryc. 52. USA. Eureka Springs, Arkansas. Kaplica
Korony Cierniowej (1980). Dedykowana wszystkim
ludziom dobrej woli, bez względu na przekonania
religijne lub ich brak. Miejsce kontemplacji, spotkań,
cel podróży zbiorowych. Arch. Euine Fay Jones (1921
– 2004). Praca odznaczona Złotym Medalem Amerykańskiego Instytutu Architektury AIA. Źródło: archiwum autora
Fig. 52. USA. Eureka Springs, Arkansas. The Thorncrown Chapel (1980), dedicated to all people of good
will, regardless of their religious beliefs or the lack of
them. A place of contemplation, meetings, a point of
destination for group travels. Arch. Euine Fay Jones
(1921-2004). The project awarded with the Golden
Medal of the American Institute of Architects AIA.
Source: author’s archives

Ryc. 53. Polska. Lublin. Plan miasta. U dołu, w południowej części - miejsce Obozu Koncentracyjnego
Majdanek. W jego południowej części lokalizacja
projektu konkursowego na temat Świątyni Pokoju.
Źródło: Świątynia Pokoju.
Fig. 53. Poland. Lublin. City map. At the bottom, in the
south part of the city, the place of the Nazi Concentration Camp of Majdanek. In its south part the location of
the competition project concerning the Temple of
Peace. Source: Świątynia Pokoju

Ryc. 54. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na
terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Pierwsza
Nagroda: Marek Kowicki, Piotr Wzorek i in. Sytuacja –
koncepcja Trójkąta. Źródło: Świątynia Pokoju.
Fig. 54. Poland. Lublin. Design for the Temple of
Peace in the former Nazi Concentration Camp of
Majdanek. First prize: Marek Kowicki, Piotr Wzorek, et.
al. Situation - a concept of a Triangle. Source:
Świątynia Pokoju.

Późniejszym (1980) wybitnym i znanym obiektem w USA, którego misja sięga ponad
podziały wyznaniowe jest Kaplica Korony Cierniowej, w Eureka Springs, w stanie Arkansas. Dedykowana jest wszystkim ludziom dobrej woli, także niewierzącym. Określana
bywa jako jedna z kilku ikon architektury amerykańskiej XX wieku (ryc. 52). Budowla powstała w szczytowym okresie architektonicznego postmodernizmu, rozbudzonego publi-
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kacją Roberta Venturiego „Wielość i Sprzeczność w Architekturze” (1966). Projekt powstał także pod silnym wpływem poglądów Franka Lloyda Wrighta (podobnie jak inna
słynna Kaplica w Sedona, w stanie Arizona, autorstwa uczennicy Wrighta).

Ryc. 55. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na
terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Pierwsza
Nagroda: Marek Kowicki, Piotr Wzorek i in. Rzut głównej kondygnacji przyziemia. Z lewej strony widoczne
wspólnotowe, półotwarte, trójkątne forum i zespół
siedmiu kaplic, z których sześć poświęconych jest
różnym wyznaniom, a siódma służyć ma osobom niezwiązanym z żadnym z tych wyznań. Źródło: Świątynia
Pokoju.
Fig. 55. Poland. Lublin. Design for the Temple of Peace
in the former Nazi Concentration Camp of Majdanek.
First prize: Marek Kowicki, Piotr Wzorek, et al. Plan of
the main basement level. At the left visible communal,
semi-open, triangular forum and the complex of seven
chapels. Six of them devoted to various faiths, while the
seventh is to serve people not connected with any of
those religions. Source: Świątynia Pokoju

Ryc. 56. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na
terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Pierwsza Nagroda: Marek Kowicki, Piotr Wzorek i in. Przekroje. Na przekrojach 2-2 i 3-3 widoczne daszki oraz
zarys ścian poszczególnych kaplic wyznaniowych.
Źródło: Świątynia Pokoju.

Fig. 56. Poland. Lublin. Design for the Temple of
Peace in the former Nazi Concentration Camp of Majdanek. First prize: Marek Kowicki, Piotr Wzorek, et
al. Section. On sections 2-3 and 3-3 visible small
roofs and outlines of walls of particular chapels. Source: Świątynia Pokoju

Autorem Kaplicy Korony Cierniowej, będącej także miejscem skupienia i odwiedzin osób
wątpiących i poszukujących był architekt Euine Fay Jones (1921 – 2004) uczeń Wrighta,
71
często korzystający z konsultacji Mistrza. W 20 lat po jego śmierci, niejako w hołdzie dla
nauczyciela zaprojektował Kaplicę: arcy prostą w bryle („hangar”), ale wspaniale subtelną
w strukturze niezliczonych listew drewnianych łączonych prostymi ciesielskimi węzłami,
cienkich stalowych listew i cięgien wzmacniających – wypełnione szkłem, o pełnej transparentności, otwartej na przestrzeń lasu. Autor otrzymał za nią w uznaniu aspektów ideowych, architektonicznych i krajobrazowych, Złoty Medal AIA Amerykańskiego Instytutu
Architektury – najwyższe odznaczenie przyznawane dziełom architektury w USA.
15.3. ŚWIĄTYNIE: POKOJU I DOBREJ WOLI
Bezprecedensową, rewelacyjną próbą na polu pluralizmu sacrum była idea Świątyni Pokoju. W 1985 roku zaproponowane zostało wzniesienie takiego miejsca kultu w Lublinie –
„na pograniczu Zachodu i Wschodu” (Przedmurze, Ściana Wschodnia). Wybrano rejon,
gdzie przed wojną sąsiadami byli katolicy, prawosławni, protestanci, mahometanie i żydzi. Ścisłą lokalizację wyznaczono na przedmieściu Majdanek– w miejscu jednego z najstraszniejszych, oprócz Auschwitz, miejsc eksterminacji. Zorganizowano i rozstrzygnięto
ogólnopolski konkurs architektoniczny SARP, który dostarczył wielce atrakcyjnych i po72
budzających do myślenia materiałów.
71

Wright – Jones. 2004. http://ncaabbs.com/showthread.php
Świątynia Pokoju w Majdanku. Ogólnopolski architektoniczny konkurs projektowy SARP. 1983. Architektura 5
(415) wrzesień – październik, Red. Gliński, Andrzej. Wydawnictwo Arkady. Warszawa, s.25 – 46.
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Ryc. 57. Polska. Lublin. Projekt Świątyni
Pokoju na terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Pierwsza Nagroda:
Marek Kowicki, Piotr Wzorek i in. Makieta – widok z lotu ptaka. W głębi u góry
główna część budowli, na jej stropodachu
widoczne siedem szklanych daszków
przekrywających poszczególne kaplice.
Źródło: Świątynia Pokoju
Fig.57. Poland. Lublin. Design for the
Temple of Peace in the former Nazi
Concentration Camp of Majdanek. First
prize: Marek Kowicki, Piotr Wzorek, et al.
Mock-up - a bird's eye view. At the far
end top the main part of the Temple, on
its flat roof there are seven glass roofs
over
particular
chapels.
Source:
Świątynia Pokoju

Ryc. 58. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Pierwsza Nagroda: Marek Kowicki, Piotr Wzorek i in. Makieta – widok od strony forum. Z prawej strony główna część budowli, na jej stropodachu widoczne siedem szklanych daszków przekrywających poszczególne kaplice. Źródło:
Świątynia Pokoju
Fig. 58. Poland. Lublin. Design for the Temple of Peace in the former Nazi Concentration Camp of Majdanek.
First prize: Marek Kowicki, Piotr Wzorek, et al. Mock-up - a view from the forum side. At the right the main part
of the Temple, on its flat roof there are seven glass roofs over particular chapels. Source: Świątynia Pokoju

Założeniem ideowym było wytworzenie w krajobrazie byłego obozu koncentracyjnego,
założenia przestrzennego, a w nim wyrazistego obiektu kubaturowego, w którym znajdzie
się siedem identycznych wymiarowo kaplic, powiązanych wspólną przestrzenią publiczną. Sześć zostanie poświęconych poszczególnym, zadanym wyznaniom religijnym, a
siódma stanowić będzie miejsce dla osób niewierzących, wątpiących i poszukujących.
Nadesłano imponującą ilość 186 prac; przyznano pierwszą nagrodę (Marek Kowicki i
Piotr Wzorek z zespołem), kilka dalszych nagród i wyróżnień regulaminowych oraz wyróżnienie specjalne (Witold Gawłowski i J. Krzysztof Lenartowicz). Prace nagrodzone i
wyróżnione wykazały znakomity poziom zarówno ideowy, jak funkcjonalny oraz estetyczny. Nadal stanowią wielki, nieumniejszony przez upływ czasu, krok w kierunku kształtowania pojednawczych i wspólnotowych miejsc kultu (ryc. 53 – 66).

70

Ryc. 59. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na
terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Trzecia
Nagroda Równorzędna: Adam Horodyski, Michał
Sondij i in. Sytuacja – koncepcja Koła. Źródło:
Świątynia Pokoju.

Fig. 59. Poland. Lublin. Design for the Temple of
Peace in the former Nazi Concentration Camp of
Majdanek. Third (joint) prize: Adam Horodyski,
Michał Sondij et al. Situation - the concept of a
Circle. Source: Świątynia Pokoju
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Ryc. 60. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na
terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Trzecia
Nagroda Równorzędna: Adam Horodyski, Michał
Sondij i in. Rzut głównej kondygnacji przyziemia. Z
lewej strony u góry widoczne wspólnotowe okrągłe,
zamknięte forum i zespół siedmiu kaplic, z których
sześć poświęconych jest różnym wyznaniom, a siódma służyć ma osobom niezwiązanym z żadnym z tych
wyznań. Źródło: Świątynia Pokoju.
Fig. 60. Poland. Lublin. Design for the Temple of
Peace in the former Nazi Concentration Camp of
Majdanek. Third (joint) prize: Adam Horodyski, Michał
Sondij et al. Plan of the main basement level. At the
top left visible communal, closed round forum and the
complex of seven chapels. Six of them devoted to
various faiths, while the seventh is to serve people not
connected with any of those religions. Source:
Świątynia Pokoju

W trakcie kontynuacji zamierzonego procesu inwestycyjnego, nastąpiły konflikty charakterystyczne dla opisywanego w wielu miejscach niniejszej pracy, zderzenia rozbieżnych
poglądów. W przeciwieństwie do pojednawczo nastawionych księży katolickich patronujących konkursowi, reprezentujących elitę intelektualną duchowieństwa – przedstawiciele
polskiej hierarchii katolickiej, po zapoznaniu się z projektami, uznali przedsięwzięcie za
niedopuszczalne, bo wyłamujące się z zasady dominacji religii katolickiej. W międzyczasie, środowisko protestanckie z ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ufundowało okazały symboliczny dzwon, który zawieszono prowizorycznie jako votum w miejscu lokalizacji. Wskutek tego przedstawiciele środowiska żydowskiego wycofali się z
Komitetu Budowy i wycofali swoje udziały finansowe, w proteście przeciw dzwonowi,
który wg wierzeń żydowskich zaburza spokój miejsca martyrologii. Pomimo transformacji
73
1990 roku, nie udało się osiągnąć porozumienia i inwestycja upadła.
W nowym milenium, daje się wyraziście dostrzec postępujące przemiany w kierunku podziwu dla wielokulturowości, zasług poszczególnych kultur i religii, a więc czerpania
wspólnych wartości z pluralizmu łączącego integralnie ich zróżnicowane tożsamości.
Dotyczy to oczywiście również wielobarwności przejawów zewnętrznych – liturgii, szat,
sztuki i architektury – ale przede wszystkim bogactwa intelektualnego i obyczajowego.
Na przykład chłodny rozumowy etos protestancki i gorący uczuciowy etos prawosławny
kapitalnie kontrastują i uzupełniają się wzajemnie, dopełniane wypośrodkowanym w tych
aspektach etosem katolików. Rozszerzanie się wielo- religijnej Zjednoczonej Europy na
kraje Wschodu i Północy, wyraziście ukazuje zalety owej pozytywnej synergii.

73

Por. http://www.majdanek.com.pl/obozy/majdanek/pmm_swiatynia_pokoju.html Innym przykładem utracenia
szansy na zbudowanie w Polsce wspaniałej świątyni o światowej klasie ideowej, architektonicznej
i krajobrazowej, była rezygnacja przez stronę kościelną z budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie,
autorstwa Marka Budzyńskiego, odznaczonej pierwszą nagrodą w konkursie, zawierającą rękojmię realizacji.
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Ryc. 61. Polska. Lublin. Projekt Świątyni
Pokoju na terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Trzecia Nagroda Równorzędna: Adam Horodyski, Michał
Sondij i in. Makieta – widok z lotu ptaka.
W głębi u góry główna część budowli,
na jej stropodachu widoczne siedem
żebrowanych świetlików przekrywających poszczególne kaplice. Źródło:
Świątynia Pokoju.
Fig. 61. Poland. Lublin. Design for the
Temple of Peace in the former Nazi
Concentration Camp of Majdanek. Third
(joint) prize: Adam Horodyski, Michał
Sondij et al. Mock-up - a bird's eye view.
At the far end top the main part of the
Temple, on its flat roof there are seven
ribbed skylights, which cover particular
chapels Source: Świątynia Pokoju

W eksperymentach na niwie kształtowania świątyń między-wyznaniowych, aktualnie dominuje protestantyzm. Stanowi on odłam chrześcijaństwa najbardziej otwarty na ekumenizm, a prawdopodobnie jest w ogóle, wśród wszelkich poważnych wyznań gotowy do
dialogu z innowiercami, także spoza kręgu chrześcijaństwa; bliski ideałów tolerancji, porozumienia i solidarności między- religijnej. Właśnie z jego kręgu rekrutują się najciekawsze współczesne świątynie wspólnotowe.
Ryc. 62. Polska. Lublin. Projekt Świątyni
Pokoju na terenie Obozu Koncentracyjnego
Majdanek. Trzecia Nagroda Równorzędna:
Robert Rosik, Waldemar Szczerba, Andrzej
Wojniak. Sytuacja – koncepcja Kwadratu.
Całkiem u dołu planszy, na przedłużeniu
pionowej osi widoczna słynna Brama –
zrealizowany pomnik z lat 60. XX wieku.
Źródło: Świątynia Pokoju.
Fig. 62. Poland. Lublin. Design for the
Temple of Peace in the former Nazi Concentration Camp of Majdanek. Third (joint)
prize: Robert Rosik, Waldemar Szczerba,
Andrzej Wojniak. Situation - the concept of
a Square. Totally at the bottom on the
vertical axis extension line is the famous
Gate, a monument completed in the 1960s.
Source: Świątynia Pokoju.

Wśród nich wybitnie atrakcyjna jest Świątynia Dobrej Woli (portug. Templo da Boa Vontade) w Brasilii (Alexandre Chan z Rio, uczeń Oskara Niemeyera, 1989) (ryc. 67-68). Ma
formę śnieżno białego ostrosłupa sześciokątnego (ale na planie zbliżonym do kwadratu),
złożonego z trójkątnych, idealnie gładkich i ostrych tafli, o minimalistycznym charakterze.
Pomiędzy nimi pozostawiono szczeliny wypełnione zielonym przeszkleniem, nadającym
nieco kiczowaty (i muzułmański) charakter. W szczycie znajduje się okrągły opajon wprowadzający dodatkowe światło od góry. Jest niewidoczny od zewnątrz, ukryty za wierzchołkami głównych pochyłych płyt. Inwestorem jest stowarzyszenie społecznościowe
Legion Dobrej Woli (portug. Legião da Boa Vontade, skrót LBV) założone w 1950 roku w
Portugalii, następnie afiliowane z dużym powodzeniem w Brazylii.
Legion ten, (przez krytyków określany jako populistyczna masoneria) działa w intencjach
ekumenicznych, ale faktycznie ma nieco szamańskie i sektowe odchylenie. Głównym
symbolem, dominującym w głównym ołtarzu w postaci wielkiej szklanej rozety, a także
stanowiącym powszechne logo stowarzyszenia LBV, jest okrągła mandala, o malarskim,
rozmytym rysunku przypominającym polny kwiat. Całe przedsięwzięcie mimo atrakcyjności architektonicznej czyni na Europejskim katoliku wrażenie kontrowersyjne, lub wręcz
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podejrzane z punktu widzenia religijnego. Prezentuje jakby drugą stronę nowinkarskiego
ekumenizmu / synkretyzmu, w stylu amerykańsko – latynoskim, bardzo oddalonym nie
74
tylko terytorialnie od źródeł wielkich religii.

Ryc. 63. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Rzut głównej
kondygnacji przyziemia. Z lewej strony widoczne wspólnotowe, kwadratowe forum i zespół siedmiu kaplic, z
których sześć poświęconych jest różnym wyznaniom, a siódma służyć ma osobom niezwiązanym z żadnym z
tych wyznań. Źródło: Świątynia Pokoju
Fig. 63. Poland. Lublin. Design for the Temple of Peace in the former Nazi Concentration Camp of Majdanek.
Plan of the main basement level. At the left visible communal, square forum and the complex of seven chapels.
Six of them devoted to various faiths, while the seventh is to serve people not connected with any of those
religions. Source: Świątynia Pokoju

Ryc. 64. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Wyróżnienie:
Witold Gawłowski, Krzysztof Lenartowicz. Sytuacja – koncepcja Kwadraty i
Rotundy. Źródło: Świątynia Pokoju
Fig. 64. Poland. Lublin. Design for the
Temple of Peace in the former Nazi
Concentration Camp of Majdanek.
Honourable mention: Witold Gawłowski, Krzysztof Lenartowicz. Situation - a concept of Squares and Rotundas. Source: Świątynia Pokoju
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Por.: Temple of the unrestricted Ecumenism. W: http://www.tbv.com.br

WOJCIECH KOSIŃSKI ARCHITEKTURA SACRUM WOBEC KONFLIKTÓW, TOLERANCJI

Ryc. 65. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na
terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Wyróżnienie: Witold Gawłowski, Krzysztof Lenartowicz. Rzut
głównej kondygnacji przyziemia. Pośrodku wspólnotowe, kwadratowe/koliste forum i zespół siedmiu
kaplic, z których sześć poświęconych jest różnym
wyznaniom, a siódma służyć ma osobom niezwiązanym z żadnym z tych wyznań. Źródło: Świątynia
Pokoju.
Fig. 65. Poland. Lublin. Design for the Temple of
Peace in the former Nazi Concentration Camp of
Majdanek. Honourable mention: Witold Gawłowski,
Krzysztof Lenartowicz. Plan of the main basement
level. In the centre a square/round forum and the
complex of seven chapels. Six of them devoted to
various faiths, while the seventh is to serve people not
connected with any of those religions. Source:
Świątynia Pokoju

Ryc. 67. Brazylia. Brasilia. Świątynia Dobrej Woli,
portug. Templo da Boa Vontade. Uniwersalistyczny
metaforyczny minimalizm ucznia Oscara Niemeyera
dobrze odzwierciedla wspólnotowe idee ekumeniczne.
Czystość formy – obok motywacji ideowych – odpowiada charakterowi modernistycznego miasta stołecznego Brasilia.Źródło: Temple of the unrestricted
Ecumenism
Fig. 67. Brazil. Brasilia. The Temple of Good Will
(Portugal Templo da Boa Vontade). The universalistic,
metaphorical minimalism of Oscar Niemeyer's student
well reflects the communal ecumenical ideas. The
purity of form (apart from ideological motivations)
corresponds to the character of the modernistic capital
city of Brasilia. Source: Temple of the Unrestricted
Ecumenism
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Ryc. 66. Polska. Lublin. Projekt Świątyni Pokoju na
terenie Obozu Koncentracyjnego Majdanek. Wyróżnienie: Witold Gawłowski, Krzysztof Lenartowicz.
Makieta – widok z lotu ptaka. Na stropodachu głównej budowli, widoczna centralny tambur doświetlający
forum oraz siedem cylindrów – rotund zawierających
poszczególne kaplice. Źródło: Świątynia Pokoju.

Fig. 66. Poland. Lublin. Design for the Temple of
Peace in the former Nazi Concentration Camp of
Majdanek. Honourable mention: Witold Gawłowski,
Krzysztof Lenartowicz. Mock-up - bird's eye view. On
the flat roof of the main building visible tambour that
provides additional daylight to the forum, and seven
cylinder rotundas housing particular chapels. Source:
Świątynia Pokoju

Ryc. 68. Brazylia. Brasilia. Świątynia Dobrej Woli,
portug. Templo da Boa Vontade. Zwieńczająca latarnia, niemal ukryta przed oglądem z zewnątrz (por.,
ilustr. 66), nowocześnie nawiązująca do rozwiązania
stosowanego w tradycyjnych świątyniach Źródło:
Temple of the unrestricted Ecumenism

Fig. 68. Brazil. Brasilia. The Temple of Good Will
(Portugal Templo da Boa Vontade). The crowning
lantern, almost hidden from an external examination
(cf. Fig. 66), modernly refers to a solution applied in
traditional temples. Source: Temple of the unrestricted
Ecumenism
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15.4. OD KONFLIKTÓW W STRONĘ POJEDNAŃ
Innym segmentem w strukturze nowoczesnych relacji między- religijnych, a konkretnie
wyrazem braku porozumienia, są wewnętrzne konflikty między odłamami islamu,
np. sunnitów przeciw szyitom. Jeszcze inny charakter ma wrogość islamu wobec religii
Dalekiego Wschodu; w tym przypadku dojmujący był wspomniany casus wyrażony zniszczeniem przez Talibów, wielkich rzeźb Buddy w Bamian. Z perspektywy europejskiej
religie Dalekiego Wschodu wydają się niedoceniane. Tymczasem oprócz znakomitości
wysokiej kultury, zwłaszcza budowy świątyń oraz zespołów miejsc kultu, ich potęga
w sensie ilości wiernych np. hinduistów – czynią kwestie szerokiego synkretyzmu sprawą
wielce poważną dla przyszłości. W tej dziedzinie, najpoważniejszym przedsięwzięciem
było Spotkanie w Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, zorganizowany w Asyżu 27 października 1986 r., przez papieża Jana Pawła II, z przywódcami 12 najbardziej liczebnych
religii świata. Głównym przeciwnikiem tego Spotkania był ówczesny Przewodniczący
Watykańskiej Komisji Doktryny Wiary kard. Joseph Ratzinger, aktualny papież Benedykt
XVI.
Ojciec Św. Jan Paweł II miał podczas swego pontyfikatu szereg najwyższej wagi, ryzykownych na owe czasy, pionierskich poczynań pojednawczych. Był gościem meczetu
i synagogi, a z muftimi i rabinami prowadził życzliwe dialogi. Jego wysiłki dawały dobre
owoce, miał godnych siebie wychowanków. Uroczystości żałobne czołowego z nich –
arcybiskupa lubelskiego Józefa Życińskiego, uświetnili swoim aktywnym i życzliwym
udziałem Główny Mufti wyznawców islamu w Polsce – imam Nidal Abu Tabaq, oraz Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich.
Ojciec Św. Jan Paweł II modlił się przy Ścianie Smutku i pozostawił tam kartkę
z napisaną intencją pojednania. Swoją empatią obejmował także ateistów, co należało do
zupełnych wyjątków u hierarchów kościelnych. Rzadko przypominany jest wspaniały
fragment jego dziejowej homilii wygłoszonej 2 czerwca 1979 roku pod krzyżem na Placu
Zwycięstwa („..niech zstąpi Duch Twój..”) gdy wspominając zniszczoną podczas wojny
statuę Chrystusa przed Kościołem Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu stwierdził,
że „Chrystus cierpiał za wierzących i za niewierzących”.
Na niwie kulturowej, kapitalnym i odważnym eksperymentem w kierunku porozumienia,
jest zorganizowana przez wielkiego dyrygenta i pianistę argentyńskiego pochodzenia
żydowskiego, Daniela Barenboim’a wraz z jego palestyńskim przyjacielem Edwardem
Saidem, arabsko – żydowska młodzieżowa orkiestra symfoniczna (1999). Wielki dyrygent
i pianista, emisariusz porozumienia Palestyny z Izraelem, wraz z synem skrzypkiem,
koncentruje z nią na światowych tournee. Członkami są młodzi utalentowani artyści
75
z: Egiptu, Iranu, Izraela, Jordanii, Libanu, Palestyny i Syrii . Wyzwaniem drugiej dekady
XXI wieku jest więc kontynuacja tak zainaugurowanego postępu: od tolerancji, przez
76
porozumienie, do solidarności (Zygmunt Bauman). Dla architektów, jako wspomagających swą inwencją i talentem dobre intencje rzeczników takiej więzi, wyzwaniem może
być przyczynek w postaci poszukiwania propozycji budowy wielo-religijnych miejsc kultu.
15.5. DZIEŁA ISLAMU I JUDAIZMU NA KRAWĘDZI MILENIUM
Pod koniec XX wieku i na przełomie milenium wzrosły napięcia pomiędzy światem arabskim i żydowskim na Bliskim Wschodzie. Odzwierciedliło się to radykalizacją pozycji fundamentalistycznych u przedstawicieli obydwu przedmiotowych Abrahamowych religii.
Równolegle z intifadą in situ, daje się zauważyć silna ekspansja islamu w skali globalnej.
Tendencja ta przejawia się także w zakresie miejsc kultu. Wśród dzieł islamu powstałych
w ciągu minionego dwudziestolecia, na czoło wybija się meczet Hassana Drugiego
75

Barenboim, Daniel; Said, Edward W. 2007. Paralele i paradoksy. Wyd. PiW Państwowy Instytut Wydawniczy.
Warszawa, 160 s.
76
Bauman, Zygmunt. 1999. Globalization The Human Consequences. Wyd. Polity Press & Blackwell Publishers
Ltd. Oxford.

WOJCIECH KOSIŃSKI ARCHITEKTURA SACRUM WOBEC KONFLIKTÓW, TOLERANCJI

75

w Casablance (1993) (ryc. 69 - 74). Jest najwyższą islamską budowlą świata; jego minaret liczy 210 metrów wysokości. Pod względem pojemności wiernych jest piątym meczetem świata. We wnętrzu mieści się wygodnie 25 tysięcy osób, a w obrębie zrealizowanych do chwili obecnej otaczających placów – zarówno otoczonych arkadami jak otwartych w kierunku morza, swobodnie może uczestniczyć w zgromadzeniach około 80 tysięcy osób. Estetyka architektury i detalu jest jednoznacznie zachowawcza, de facto stanowi
eklektyczny pastisz powszechnie występującej estetyki meczetów, przy jednoczesnym
znacznym powiększeniu przeciętnie istniejących wymiarów.

Ryc. 69. Maroko. Casablanka. Meczet Hassana Drugiego. Widok wzdłuż głównej osi, od strony miasta, od
południa, w kierunku głównego wejścia. Uwagę zwraca ciekawy układ placów publicznych w formie trójliścia koniczyny, oddzielonych portykami arkadowymi.
Źródło: Fot. autora
Fig.69. Morocco. Casablanca. Hassan II Mosque.
View along its main axis, from the city, from the south
towards the main entrance. Attention-worthy is an
interesting layout of public squares in the form of a
three-leaf clover, separated with arcaded porticos.
Source: photo by the author

Ryc. 70 Maroko. Casablanka. Meczet Hassana Drugiego. Otwarty plac od strony zachodniej budynku
świątyni, doprowadzający do linii brzegowej Atlantyku.
Źródło: Fot., autora

Ryc. 71. Maroko. Casablanka. Meczet Hassana Drugiego. Główny osiowy portyk. Oddziela główny plac
przed wejściem do świątyni, od następnego placu
pomocniczego, który przylega do obwodnicy nadmorskiej miasta. Po dwóch stronach placu pomocniczego
widoczne pierzeje budynków związanych programowo
z meczetem. Źródło: Fot. autora
Fig. 71. Morocco. Casablanca. Hassan II Mosque.
Main axial portico. It separates the main plaza in front
of the temple entrance from another auxiliary square
adjoining the coastal ringroad. At both sides of the
auxiliary square visible frontages of buildings associated with the Mosque. Source: photo by the author

Ryc. 72. Maroko. Casablanka. Meczet Hassana Drugiego. Główny osiowy portyk i główny plac przed
wejściem do świątyni, Stanowi on kameralną, przyjazną przestrzeń społeczną, która łagodzi wrażenie
gigantyzmu świątyni. Źródło: Fot. autora

Fig. 70. Morocco. Casablanca. Hassan II Mosque. An
open plaza from the west side of the temple building
leading to the Atlantic coast line. Source: photo by the
author

Fig. 72. Morocco. Casablanca. Hassan II Mosque.
Main axial portico and main plaza in front of the temple entrance. It constitutes a cosy and friendly social
space, which alleviates the impression of the
Mosque's gigantic character. Source: photo by the
author

76

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

Głównym autorem jest francuski architekt Michel Pinseau, co jest zrozumiałe wobec
wciąż istniejącej zależności kulturowej w królestwie Maroka, od tradycji kolonialnej związanej z Francją. Meczet Hassana Drugiego jest doniosłym zjawiskiem krajobrazowym.
Położony jest na styku z linią brzegową Atlantyku, od strony miasta; stanowi jego efektowne zakończenie – zaakcentowane gigantyczną wieżą minaretu. Dominuje ona tym
bardziej, że okoliczne dzielnice Casablanki mają niską, nadmorską zabudowę o charakterze tradycyjnego kurortu (por. kultowy film Casablanca, 1943). Zespół przestrzenny meczetu widziany od strony morza jest imponującym „strażnikiem” miasta, a wieża oprócz
siły oddziaływania w roli symbolu religijnego, stanowi znakomicie funkcjonującą latarnią
morską, też będącą przecież oprócz praktycznej funkcji nawigacyjnej – także obiektem
symbolicznym.

Ryc. 73. Maroko. Casablanka. Meczet Hassana Drugiego. Portal i brama boczna w głównej fasadzie
wejściowej. Źródło: Fot., aut
Fig. 73. Morocco. Casablanca. Hassan II Mosque.
Portal and side gate in the main entrance facade.
Source: photo by the author

Ryc. 74. Maroko. Casablanka. Meczet Hassana Drugiego. Głowica podwójnej kolumny przy wejściu głównym. Źródło: Fot., aut
Fig.74. Morocco. Casablanca. Hassan II Mosque.
Head of a double column at the main entrance.
Source: photo by the author

Ryc. 75. Niemcy. Drezno. Nowa Synagoga. Jedna z
galerii zewnętrznych doprowadzająca do placu wspólnotowego znajdującego się między dwoma budynkami
synagogi. Źródło: Fot. Przemysław Kowalski.
Fig. 75. Germany. Dresden. New Synagogue. One of
external galleries that leads to the communal plaza
between the two buildings of the Synagogue. Source:
photo by Przemysław Kowalski.
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Ryc. 76. Niemcy. Drezno. Nowa
Synagoga. Budynek sacrum i plac
wspólnotowy/ogród
z
zielenią.
Źródło: Fot. Przemysław Kowalski.
Fig. 76. Germany. Dresden. New
Synagogue. The building of the
sacred element and the communal
plaza / garden full of greenery.
Source: photo by Przemysław
Kowalski.

Ryc. 77. Niemcy. Drezno. Nowa
Synagoga. Budynek sacrum, detal
elewacji schodkowych-odwróconych,
z minimalnymi oknami-szczelinami.
Źródło: Przemysław Kowalski
Fig. 77. Germany. Dresden. New
Synagogue. The building of the
sacred element, a detail of reversed
step-like elevations, with minimal
slot windows. Source: Przemysław
Kowalski

Również judaizm, zarówno w Izraelu, jak też w diasporze odnotowuje ważne inwestycje
sakralne, przede wszystkim odtworzenia poprzez literalne rekonstrukcje bożnic – synagog zburzonych wskutek działań dyskryminacyjnych i wojennych. Wśród tych przedsięwzięć na uwagę zasługuje odbudowa przepięknej jakby minimalistycznej głównej synagogi Jerozolimy, tzw. hurvy, w Starym Mieście (2010) oraz głównej synagogi Berlina,
bogato ornamentowanej i pokrytej misternymi mozaikami (1995). Wybitnym dziełem
w pełni nowoczesnym i wybitnie innowacyjnym jest nowa synagoga w Dreźnie (arch.
Rena Wandel-Hoefer i Wolfgang Lorch, z zespołem, 2001) (ryc. 75 - 78). Została zrealizowana ściśle na fundamentach dawnej synagogi wzniesionej w 1840 roku przez znako-
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mitego drezdeńskiego architekta doby eklektyzmu, Gottfrieda Sempera, jednego z najlepszych niemieckich architektów wszechczasów, autora m.in. przesławnej opery.
Nowa synagoga w niczym nie przypomina ani pierwowzoru, ani w ogóle architektury tradycyjnych synagog. Jest zestawieniem dwóch abstrakcyjnych zwartych brył (sacrum
i hala pamięci), pomiędzy którymi znajduje się piękny kameralny plac wspólnotowy/ogród,
oddzielony od miasta balustradami i obsadzony dyskretną zielenią, zaś ściany częściowo
pokryte są całorocznymi pnączami. Dwie bryły są zróżnicowane, bazują na proporcji sześcianów, ale są zmodyfikowane w formie trapezowej i schodkowej–odwróconej. Materię
stanowi tradycyjnie ulubiony przez Niemców beżowy piaskowiec, znakomicie użyty
w sensie tektonicznym, z minimalnymi, abstrakcyjnie skomponowanymi okienkami szczelinowymi. Całość czyni świetne wrażenie; obiekt był nominowany w 2003 roku do prestiżowej nagrody im. Miesa van der Rohe czyli Nagrody Unii Europejskiej dla Architektury
Współczesnej, współfinansowanej przez Biuro Unii Europejskiej w Brukseli oraz Fundację
Miesa van der Rohe z siedzibą w Barcelonie. W ostatecznych rozstrzygnięciach konkursowych praca uległa wobec realizacji Zahy Hadid.

Ryc. 78. Niemcy. Drezno. Nowa Synagoga.
Fragment widoku w kierunku hali pamięci.
Balustrada od strony ulicy, odbicie w szybie
hali pamięci ukazujące gwiazdę na szczycie
przeciwległego budynku sacrum, zieleń –
integralny czynnik kompozycji zespołu.
Źródło: Przemysław Kowalski
Fig. 78. Germany. Dresden. New Synagogue. Fragment of view towards the memory hall. Balustrade from the street side,
reflection in the memory hall glass pane
showing the David's star on top of the opposite building of the sacred element; greenery
- an integral element in the composition of
the complex. Source: Przemysław Kowalski

15.6. W WIEKU XXI – W KIERUNKU OTWARCIA
Bezdyskusyjnym w swojej ideowej przejrzystości, wyrazem pozytywnego „solidarnościo77
wego myślenia” ekumenicznego, jest protestancko-katolicki kościół pod wezwaniem
Świętej Marii Magdaleny we Freiburgu, w Badenii – Wirtembergii, Niemiecka Republika
Federalna (ryc. 79 – 81). W przedmiotowym regionie Breisgau (pol. Bryzgowia), niemal
na granicy ze Szwajcarią, istnieje dwu- religijna społeczność: ewangelicka i katolicka,
współżyjąca tradycyjnie w jak najlepszych relacjach. Niejako wykresem przestrzennym
takiej jedności w dwoistości, wyrażającej wspominane przymioty: tolerancję, zrozumienie
77

Bauman, Zygmunt. 2010. Nowy nieład światowy. Red. Żakowski, Jacek. Polityka 51 (2787). 114 s.
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i solidarność, jest wspomniany kościół. Został wzniesiony w 2004 roku, według projektu
grupy architektów „KSG” z Kolonii: Johannesa Kistera, Reinharda Scheithauera i Susanne Gross.

Ryc. 79. Niemcy. Freiburg. Ekumeniczny
kościół pod wezwaniem Świętej Marii
Magdaleny. Widok od strony głównego
wejścia z przestrzeni publicznej miasta
Źródło: Jacek Gyurkovich
Fig. 79. Germany. Freiburg. Ecumenical
St. Mary Magdalene's Church. View
from the main entrance side, from the
public space of the city. Source: Jacek
Gyurkovich

Jego układ złożony jest z: centralnego hallu wejściowego – obszernej kruchty, z której
dalej wprost osiowo wchodzi się do środkowej hali – nawy wspólnej dla wszystkich przybywających. Po obydwu stronach, za przesuwanymi ścianami znajdują się podobne wielkościowo do opisanego segmentu centralnego – dwie nawy boczne – skrzydła, dla obydwu grup wyznaniowych. W sytuacji zasuniętych ścian działowych wejścia do sal bocznych prowadza poprzez wewnętrzne wrota –portale. Spotkania i ceremonie odbywają się
albo osobno, przy zamkniętych ścianach działowych, albo wspólnie przy ścianach rozsuniętych, w wielkim wspólnym otwartym wnętrzu trójnawowym. Pod względem estetycznym wnętrza są arcy- surowe, o brutalizującym wystroju z czystego betonu; podobnie jak
bryła zewnętrzna – ciężka, bunkrowata w swej masywności, o nieco krystalicznych, trójkątnych podziałach struktury. Jej nieco tępawa szarość – dosłownie i w przenośni oraz
mało wyszukane proporcje nie są ani kontekstualne, ani gentryfinujące wobec otocze78
nia.

Ryc. 80. Niemcy. Freiburg. Ekumeniczny
kościół pod wezwaniem Świętej Marii
Magdaleny. Centralne wnętrze – nawa
główna, rozdzielająca/łącząca skrzydła –
nawy boczne katolicką i protestancką..
Źródło: Jacek Gyurkovich
Fig. 80. Germany. Freiburg. Ecumenical
St. Mary Magdalene's Church. Central
interior: central nave which separates (or
links) the two wings (side aisles) - one
Catholic, and one Protestant. Source:
Jacek Gyurkovich

Wybitnie profesjonalny i współczesny charakter nosi Ekumeniczna Kaplica Sztuki p.w.
Św. Henryka k/Turku (ang. St. Henry’s Ecumenical Art Chapel, autorzy: Matti Sanakse78

Por. na ten temat: Węcławowicz – Gyurkovich Ewa. 2008. Nie tylko minimalizm w przestrzeni miast. Czasopismo Techniczne. Zeszyty Architektura. Numer 6A. Red. Kozłowski Dariusz. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków.
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naho oraz Pirjo Sanaksenaho, Enrico Garbin z Helsinek; wnętrzarze Kain Tapper i Hannu
Konola, 2005) (ryc. 82 – 86).
Wzniesiona została w romantycznej scenerii pierwotnego nordyckiego chramu, na wyniosłej skalnej wysepce, nieopodal fińskiego Turku. Bryła jest lapidarna, jednorodna o formie
odwróconej łodzi, organicznie kontynuująca skałę podłoża. Z dala wygląda jakby wykonano ją z idealnie wypolerowanego czerwonawego drewna; okazuje się, że pokrycie stanowią cieniutkie listki z uszlachetnionej miedzi. Pokrycie harmonizuje z otaczającym sosnowym lasem. Miejsce kultu połączone jest w jednej wydłużonej, osiowej kubaturze
z galerią sztuki. Poprzez nią wchodzi się do budynku i podąża wzdłuż osi, w stronę nawy.

Ryc. 81. Niemcy. Freiburg. Ekumeniczny kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny. Schemat programowo – funkcjonalny rzutu świątyni, ukazujący relacje ekumeniczne: wspólnotę i rozdzielczość wyznaniową
Źródło: Opr. Studio AS Wojciech Kosiński, rys. Miłosz Zieliński
Fig. 81. Germany. Freiburg. Ecumenical St. Mary Magdalene's Church. Programme and functional layout of
the temple plan, showing ecumenical relationships: religious community and separation. Source: Studio AS
Wojciech Kosiński, drawing by Miłosz Zieliński

Droga wiedzie od ciemności kruchty – do jasności prezbiterium, która pochodzi z około
ołtarzowych, bocznych oszkleń na całej wysokości kościoła, początkowo ukrytych przed
wchodzącymi. Podczas nabożeństwa można przyglądać się ekspozycji. Pomimo nowoczesności idei i rozwiązania funkcjonalnego, nastrój kojarzy się z pierwotnym kościółkiem
skandynawskim. Wynika to z konsekwentnie użytego we wnętrzu drewna. Klejone sosnowe, rytmiczne dźwigary łukowe symbolizują jednocześnie gęste (co 2 m.) krokwie, jak
również organiczne żebra – wręgi arki. Drewno ma naturalny kolor, przewidywane jest
stopniowe przebarwienie na rudo. Komentatorzy wspominają, że kaplica czyni wrażenie
połączenia fińskiej architektury organicznej Alvara Aalto i Rheima Pietilä, z japońskim
szintoistycznym minimalizmem Tadao Ando.
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Ryc. 82. Finlandia. Turku. Ekumeniczna Kaplica Sztuki p.w. Św. Henryka. Widok od strony prezbiterium ukazujący zasadę oświetlenia wnętrza narożnymi pasami okiennymi Źródło: Broner…Northern Light, Landscape and
Wood…Ecumenical Art Chapel
Fig. 82. Finland. Turku. St. Henry’s Ecumenical Art Chapel. View from the chancel side showing the way the
interior is lit by corner window strips. Source: Broner…Northern Light, Landscape and Wood Ecumenical Art
Chapel

Dwu- a czasem wielo- funkcyjność tej świątyni wywołuje często w jej wnętrzu atmosferę
nieporównywalną: ani z wnętrzami kościołów katolickich, ani zborów protestanckich. Czasem bowiem toczy się w nich porostu życie zbiorowe związane z nie w pełni religijną
działalnością odprawiania i uprawiania kultu. Odbywają się wernisaże wystaw ogarniające całe wnętrze i przenoszące się w otoczenie świątyni. Przybywają wycieczki zwiedzających ekspozycje lub uczestniczących w zdarzeniach artystycznych takich jak happeningi
oraz interaktywne instalacje. Bywają też warsztaty, których główna aktywność zachodzi w
części ekspozycyjnej, ale spokojne narady, szkicowanie, artystyczne skupienie, medytacja i zwykła chwila odpoczynku uczestników – znajdują miejsce w świątynnej nawie –
z należytym uszanowaniem ołtarza i otaczającego go prezbiterium.
Obiekt został przysłowiowo „obsypany” nagrodami. W roku poświęcenia i inauguracji
użytkowania – 2005 – otrzymał dwie znamienite ogólno- skandynawskie nagrody architektoniczno – budowlane: ”Dach Roku (fin. Vuoden Katto) oraz „Triumf Drewna” (duńsk.,
norw., Tre-Prise) – przyznawana w wyniku optymalizacji opinii skandynawskich stowarzyszeń architektonicznych i referendum publicznego via internet. W tym samym roku Kaplica otrzymała wyraz uznania w postaci „Kościelnej Nagrody Kultury” (fin. Kirkon kulttuuripalkinto); przy tej okazji arcybiskup północnego kościoła reformowanego wygłosił znaczące przemówienie nt. wartości świątyń ponad- wyznaniowych. Podczas Biennale
w Wenecji (2005), Kaplica eksponowana w formie wystawowej i multimedialnej, uzyskała
najwyższe opinie zarówno za projekt, jak też za realizację oraz wartości ideowe. W roku
2007 poświęcono jej specjalne wydanie japońskiego czasopisma Architecture and Urba-
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nism a + u, a na światowej wystawie w Tokio (2008) reprezentowała Finlandię w seg79
mencie ekspozycyjnym „Święta Przestrzeń” (ang. Holy Space).

Ryc. 83. Finlandia. Turku. Ekumeniczna Kaplica
Sztuki p.w. Św. Henryka. Widok od południa. Świątynia jest tradycyjnie orientowana – zwrócona ołtarzem
w kierunku wschodnim Źródło: Broner…Northern
Light, Landscape and Wood…Ecumenical Art Chanel

Fig. 83. Finland. Turku. St. Henry’s Ecumenical Art
Chapel. View from the south. The Chapel is oriented
in a traditional way, with its altar directed to the east.
Source: Broner…Northern Light, Landscape and
Wood…Ecumenical Art Chapel

Ryc. 84. Finlandia. Turku. Ekumeniczna Kaplica Sztuki p.w. Św. Henryka. We wnętrzu łuki tramowo - krokwiowe stanowią aluzję do konstrukcji żebrowo wręgowej kadłuba odwróconej łodzi – nawy. W nawie
widoczna jest dyskretna ekspozycja zmienna eksponatów z kręgu sztuki nowoczesnej. Źródło:
Broner…Northern Light, Landscape and Wood Ecumenical Art Chapel
Fig. 84. Finland. Turku. St. Henry’s Ecumenical Art
Chapel. Bearer and rafter arches in the interior allude
to the rib and frame structure of a turned-down boat (a
ship). Visible in the nave is a discreet changing exhibition of modern art. Source: Broner…Northern Light,
Landscape and Wood Ecumenical Art Chapel

Szczególnie wcielająca zasadę nowoczesności w podejściu do świątyni wielo- światopoglądowej, jest wśród dzieł najnowszej generacji – minimalistyczna drewniana Ekumeniczna Kaplica Polna (ew. Polowa; oryg. ang. Field Chapel, niem. Flur – Kpelle), nieopodal Bödigheim k/Buchen, w Badenii – Wirtembergii (2009) (ryc. 87 – 90). Nie tylko jej
architektura, ale także podstawy ideowe i sposób organizacji inwestycji zasłużyły na największą uwagę i aprobatę, co odzwierciedliło się sławą i wysoką nagrodą. Jak wspomniano, Badenia – Wirtembergia jest krajem związkowym o znakomitym społecznym
klimacie, religijnego otwarcia. Czynnikiem dodatkowo sprzyjającym przedsięwzięciu ekumenicznemu jest programowa postępowość i nowoczesność miejscowej społeczności
w Bödigheim i regionie Buchen. Nazywa ona siebie w j. angielskim|: The New –Modern
Community, pomimo że miejscowość właśnie obchodzi swoje 1000-lecie erygowania,
80
którego symbolem jest średniowieczne zamczysko. Wykorzystując w konstruktywny
sposób wojenne zniszczenia i możliwości odbudowy na dowolny sposób – wybrano modernizm.
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Broner, Kaisa. 2007. Northern Light, Landscape and Wood as Architecture. St. Henry’s Ecumenical Art
Chapel in Turku . Carré Bleu, 1, Aneks. Paryż, Neapol, Helsinki.
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Saieh, Nico. 2009. Field Chapel in Boedigheim by Students of the College of Architecture at the Illinois Institute of Technology. W: http://www.archdaily.com/37921/field-chapel-in-boedigheim-students-of-the-college-ofarchitecture-at-the-illinois-institute-of-technology-ecker-architekten
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Ryc. 85. Finlandia. Turku. Ekumeniczna Kaplica
Sztuki p.w. Św. Henryka. Kaplica jest dla twórczej
młodzieży powszednim miejscem artystycznych
warsztatów: plastycznych, muzycznych, poetyckich i
in Źródło: Broner…Northern Light, Landscape and
Wood…Ecumenical Art Chapel
Fig. 85. Finland. Turku. St. Henry’s Ecumenical Art
Chapel. This is a daily venue of artistic workshops for
creative youth (fine arts, music, poetry, etc.). Source:
Broner Northen Light, Landscape and Wood Ecumenical Art Chapel
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Ryc. 86. Finlandia. Turku. Ekumeniczna Kaplica Sztuki p.w. Św. Henryka. Przy wejściu w kruchcie znajdują
się pomieszczenia ateliers i archiwów dla twórców
Źródło: Broner…Northern Light, Landscape and Wood…Ecumenical Art Chapel
Fig. 86. Finland. Turku. St. Henry’s Ecumenical Art
Chapel. At the entrance in the porch there are ateliers
and archives for artists. Source: Broner…Northern
Light, Landscape and Wood…Ecumenical Art Chapel

Przejawił się w ciągu II połowy XX w., w zabudowie mieszkaniowej, w kreacji szkół, szpitala, a sukcesywnie: pola golfowego, parku biznesowego – powiązanych sprawną siecią
drogową, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego, także w skali gminy i
regionu. Również nowoczesna okazała się w nowym Milenium kongregacja protestancka
z progresywnym pastorem Dankwartem Moser – Feesche. Stał się on głównym ideodawcą przedsięwzięcia i zlecił, aby przygotowała je właścicielka biura z sąsiedniego miasteczka, architekt Dea Ecker. Jest ona absolwentką słynnego chicagowskiego Illinois
Institute of Technology (IIT), czyli Nowego Bauhausu, założonego w 1937 roku przez
László Moholy - Nagy, po ekspulsji Bauhausu z Niemiec. Poprosiła do współpracy kolegę
ze studiów, obecnie profesora IIT Franka Flury, będącego jednocześnie praktykiem prowadzącym biuro, z dużymi sukcesami w dziedzinie realizacji pro- społecznych i pro- ekologicznych.
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Ryc. 87. Niemcy. Bödigheim. Ekumeniczna Kaplica
Polna. Współpraca międzynarodowego warsztatu
akademickiego z warsztatami lokalnych rzemieślników
zaowocowała bezpretensjonalną, praktyczną i naturalną architekturą.. Źródło: Saieh Field Chapel
Fig. 87. Germany. Bödigheim. Ecumenical Field
Chapel. Combination of international academic skills
with those of local craftsmen resulted in an unpretentious, practical and natural architecture. Source: Saieh
Field Chapel
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Ryc. 88. Niemcy. Bödigheim. Ekumeniczna Kaplica
Polna. Progresywna idea kongregacji kościelnej w
powiązaniu z eko- awangardowym podejściem architektonicznym odzwierciedliła się unikalnym dziełem.
Źródło: Saieh Field Chapel
Fig. 88. Germany. Bödigheim. Ecumenical Field
Chapel. The progressive idea of the church congregation in combination with an ecologically avant-garde
architectural approach was reflected in a unique piece
of work. Source: Saieh Field Chapel

W powstałym układzie biuro Dea’i Ecker zostało jednostką kontaktową ds. relacji
z inwestorem, urzędem i mieszańcami. F. Flury został głównym projektantem, a grupa 12
osób studiujących w jego klasie w ITT – wykonała dokumentację oraz realizowała obiekt.
Za tę pracę studenci otrzymali w Chicago zaliczenie semestru oraz praktyki budowlanej.
Były to osoby o różnych narodowościach i odmiennych światopoglądach w dziedzinie
wiary i religii. Do realizacji zgłosili udział miejscowi rzemieślnicy. Stali się oni opiekunami
studentów w procesie wykonawstwa, i udostępnili swoje warsztaty do prac budowlanych.
Mieszkańcy dokonali także donacji finansowych (np. na koszty podróży autorów) oraz
donacji materiałów budowlanych (cegła, zaprawa, żwir, drewno, stal). Jedna
z obywatelskich rodzin ofiarowała swoją polową działkę na lokalizację Kaplicy.
Znalazła ona miejsce na malowniczej, lekko wypukłej wysoczyźnie, dominującej nad zamieszkałą doliną, łącząc się ponad nią wizualnie w „dalekim sąsiedztwie” (ang. a far neighbourghood) z równie wysokim wzgórzem zamkowym. Nie przewidziano drogi kołowej,
a jedynie komfortową ścieżkę dla wózków, rowerów i pieszych. Doprowadza ona do Kaplicy poprzez zaprojektowane żwirowisko (20 x 20 m.) z otoczaków, stanowiące bezpośrednie otoczenie obiektu, częściowo obramione żywopłotami. Żwirowisko izoluje przybyszów od łąki/pola i potencjalnego błota, jest względnie stabilne do stania i przechodzenia;
ale przepuszczalne, w sumie biologicznie czynne, mimo wspomnianego statusu nawierzchni na wpół utwardzonej.
Ekumeniczna Kaplica Polna jest skrajnie prostą strukturą ciesielską. Jej wymiary zewnętrzne z konstrukcją wynoszą około 3,30 x 6,60 x 9,90 m, w układzie schodkowym – o
niższej części wejściowej (3,30 m), zakończonej pionową wieżą (9,90 m.). Struktura została posadowiona z 10–centymetrowym odstępem dla przewiewu, izolacji przeciwwilgociowej i niegromadzenia się wody – na posadzce z rozbiórkowego klinkieru, ofiarowanego przez sąsiada. Rzut stanowią trzy zestawione sekwencyjnie kwadraty, wszystkie o
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bokach 3,30 x 3,30 m., z których pierwszy jest tylko płaskim podestem wejściowym. Stąd
proste drzwi prowadzą przez pierwszy niższy, pomocniczy segment „profanum” (wys.
3,30 m.), korytarzykiem obok drewnianego boksu, służącego jako zakrystia. Następnie
przechodzi się prosto dalej poprzez ten segment, poszerzony, z wzdłużną ławeczką,
pozbawiony sufitu i dalej linią prostą przez drugie identyczne amfiladowe drzwi – do wieży będącej głównym docelowym miejscem o charakterze przestrzeni sakralnej (rzut 3,30
x 3,30, wys. 9,90 m.).

Ryc. 89. Niemcy. Bödigheim. Ekumeniczna Kaplica Polna. Ożywcza współczesna estetyka minimalistyczna
znalazła idealne zastosowanie dla funkcji postępowych spotkań międzywyznaniowych. Źródło: Saieh Field
Chapel
Fig. 89. Germany. Bödigheim. Ecumenical Field Chapel. Novel, contemporary minimalist aesthetics found a
ideal application for progressive denominational meetings. Source: Saieh Field Chapel

Jej struktura w 1/3 dolnej części (wys. 3,30 m.) stanowi pełne ściany drewniane, ”wymykające” przestrzeń czyli w tym wypadku wytwarzające mini – wnętrze. Jest ono do wysokości powyżej wzrostu człowieka zasłonięte/ zamknięte przed kierowaniem wzroku na
zewnątrz. Górne 2/3 wieży jest ażurowe, wytworzone z poziomych listew ustawionych
pochyło jak w tradycyjnej okiennicy/żaluzji. Dzięki takiemu układowi, gdy wieża jest oglądana zewnątrz w ujęciu przekątniowym, a zwłaszcza w ujęciu dynamicznym przy obchodzeniu jej wokoło – jej skośne listwy nakładające się w planie bliższym i dalszym dla
oglądającego, wytwarzają wspaniałe migotliwe efekty artystyczno- optyczne (opart’owskie). Pod względem konstrukcyjnym listwy są wpuszczone do czterech narożnych,
masywnych słupów stanowiących węgły. Dach na nich jest płaski, wykończony od spodu
prostą listwową strukturą kasetonową o kwadratowych polach. Wykorzystano miejscowy
modrzew o znacznej zawartości soków ustrojowych (niewymagający suszenia), które
nadają drewnu wartości izolacji przed chłonięciem wody, oraz ognioodporności. Konstrukcja została obliczona na odporność przeciw parciu i ssaniu wiatru tzw. wiekowego,
czyli o sile występującej teoretycznie in situ średnio raz na sto lat.

86

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

Po poświęceniu Kaplicy w roku 2009 przez protestanckiego biskupa i otwarciu jej do
użytku, obudziła ona znaczne zainteresowanie lokalne i krajowe, przynosząc uznanie dla
pomysłodawcy/ideologa pastora Moser – Feesche, dla jego kongregacji oraz mieszkańców i władz miejscowych. „W uznaniu rangi architektonicznej: idei, projektu i sposobu
realizacji Ecumenical Field Chapel in Boedigheim / Germany, Amerykański Instytut Architektury AIA przyznał profesorowi F. Flury i 12-osobowej grupie studenckiej „odrabiającej”
w ten sposób wiosenny semestr 2009 w ramach jego pracowni dydaktycznej w Illinois
Institute of Technology IIT w Chicago – The Distinguished Building Honor Award 2010."
Dzięki temu sukcesowi rozpowszechnionemu poprzez media, przedsięwzięcie uzyskało
ogólnoświatową renomę w środowisku zawodowym i w opinii publicznej, zwłaszcza w
kręgach zainteresowanych i związanych z szeroko pojętym ekumenizmem wykraczającym poza ramy chrześcijaństwa i z ideą wielo- światopoglądowych miejsc kultu.
Wypowiedzi autorskie i głosy opiniodawców przyniosły interesujące informacje na temat
subtelnych aspektów związanych z kreacją Kaplicy. O swoim rozumieniu Katedry Polnej
F. Flury tak opowiada: “an interdenominational chapel, a space for people who are in a
search for God – a place for quiet reflection, but also one that welcomes hikers and cy81
clists who appreciate a rest stop that has a sense of beauty”. Ultra minimalistyczna
forma tego kameralnego obiektu miała w inwencji autorskiej trzy inspirujące wzorce, pochodzące z całkowicie „innych światów”: Świątynię Jerozolimską (główny gmach), wieżę
zamku w Bödigheim oraz miejscowe suszarnie tytoniu, stanowiącego główny produkt
uprawy lokalnych rolników. Pod względem lapidarności i bezpośredniej komunikatywności, w podziale na „profanum i sacrum” oraz w konsekwentnym wykorzystaniu idiomu
tradycji prostej konstrukcji ciesielskiej – obiekt jest pokrewny z poprzednio zaprezentowaną Ekumeniczną Kaplicą Sztuki w Turku, wcześniejszą o cztery lata. Pod względem
minimalizmu: wymiarowego i wyrazowego, ze względu na (pół ażurowe) zamknięcie
ścian „sacrum” i skierowanie wzroku przybyszów głównie wzwyż ku niebu, a także w
powodu lokalizacji wśród pól – budzi nieodparte skojarzenia ze słynną Kaplicą Brata
Klausa, projektu Petera Zumthora (2007). Jednak w konkretach obydwa wskazane podobieństwa są bardzo dalekie, zaś analogie dotyczą głownie aspektów ideowych i skojarzeń
wyższego stopnia.
Wymienione przykłady stanowią wspaniałą, pocieszającą odmianę estetyczną w porównaniu z pretensjonalną, spłaszczającą wartości, żurnalową i komercyjną architekturą
współczesną. Wulgarność nowej architektury komercyjnej jest to swoiste dalsze obniżanie pułapu honoru człowieczeństwa po XX–wiecznym modernizmie, który wykorzystywał
Oświeceniowy racjonalizm i „naukowy” socjalizm w kierunku atrofii transcendencji, a w
ślad za tym – moralności. W XXI wieku coraz ważniejszym i pilnym zadaniem stają się
miejsca kultu: otwarte i zapraszające do tej samej przestrzeni jednocześnie osoby o różnych wyznaniach i praktykach religijnych, mających odmienne przekonania światopoglądowe, łącznie z osobami poszukującymi, wątpiącymi i odrzucającymi wiarę.
Rolą współczesnych elit jest krzewienie wartości głębokich i wysokich, wobec wszechogarniającego spłycania tych wartości i obniżania ambicji moralnych, na rzecz pragmatyzmu, hedonizmu, egoizmu i życia chwilą, bez szerszej i dłuższej perspektywy. Innym
czynnikiem przemawiającym za tworzeniem wspominanych wyżej nowatorskich miejsc
kultu „dla wszystkich i dla każdego” jest tempo i tryb życia. Wiele osób nie wygospodarowuje czasu, aby spokojnie i na dłużej złożyć osobistą wizytę w świątyni, choć w zasadzie
chciałyby to uczynić. Inne nie mają motywacji, ale gdyby miejsce kultu znalazło się na ich
drodze – skorzystaliby. Choćby dla chwili introspekcji, zastanowienia się nad sobą i swoimi sprawami, dla skupienia i wyciszenia, dla intelektualnej relaksacji, dla symbolicznego,
lub rzeczywistego – ogrzania się.
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Ryc. 90. Niemcy. Bödigheim. Ekumeniczna Kaplica Polna. Skrajnie lapidarna forma wykonana w równie „czystej” technice ciesielskiej, stanowi rewelacyjną spójność z naturalno – kulturowym krajobrazem. Źródło: Saieh
Field Chapel
Fig. 90. Germany. Bödigheim. Ecumenical Field Chapel. An extremely succinct form made in an equally "pure"
woodwork technique constitutes an exceptional cohesion with the nature and culture landscape. Source: Saieh
Field Chapel

Wobec zarysowanych szkicowo powyższych uwarunkowań potrzebą obecnych czasów
jest tworzenie nowoczesnych i nowatorskich miejsc kultu – bezpretensjonalnych, niekosztownych i skromnych wizualnie – działających tonująco, a nieepatujących powierzchownym lub ekspresyjnym, działającym bodźcowo décor. Oprócz lokalizacji wolnostojących –
w miastach lub krajobrazach otwartych, miejsca sakralne winny być wbudowywane w
82
obiekty kreujące i generujące zbiorowości: dworce, hipermarkety, parki tematyczne,
obiekty kultury powszechnej i elitarnej – podobnie jak ma to już miejsce w szpitalach. A
także winny znaleźć się w miejscach szczególnych, o charakterze wychowawczym i resocjalizującym jak zgrupowania służb mundurowych, domy samotnych rodziców z dziećmi, noclegownie, domy poprawcze i zakłady karne.
16. REKAPITULACJA
Relacje pomiędzy ludźmi, wynikające z różnic w ich poglądach wyznaniowych
i religijnych, miały w czasach legendarnych i w toku całej zbadanej historii – oraz mają
nadal – swoisty i silny wpływ na wydarzenia polityczne, społeczne i kulturowe. Ważną
rolę w tej mierze odgrywa architektura. Dlatego wspomniane relacje również wpływały
i wpływają na kształtowanie miejsc kultu – ich sacrum i profanum – w tym także na układy
urbanistyczne i wręcz na kreowanie miast oraz okolic. W sposób oczywisty miejsca kultu,
82
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a zwłaszcza budynki świątynne różnych religii, są odmienne na skutek wytycznych liturgicznych i kulturowych, zalecanych lub nakazanych przez władze wyznaniowe. Jednak
istnieją pomiędzy budowlami tej samej religii różnice estetyczne wynikające z różnych
kultur lokalnych, w których budowle przedmiotowe się zrodziły.
Całkowicie odmiennym, ale znamiennym zjawiskiem są budowle, które zmieniły religijne
przeznaczenie pod naporem wydarzeń historycznych. Np. niektóre kościoły katolickie
zostały na skutek reformacji przemienione w zbory protestanckie; na tak zwane kościoły
reformowane, m.in. na obszarze Siedmiogrodu. Po II wojnie światowej na ziemiach PRL,
w części wschodniej, następowały zamiany cerkwi prawosławnych na kościoły katolickie.
Przykłady światowe obfitują w zjawiska wyburzania świątyń i budowy na ich lokalizacji, –
miejsc kultu innych religii przywiezionej przez najeźdźców/zdobywców. W miejscach kultu
i architekturze świątyń występuje nakładanie się warstw kolejnych panujących kultur palimpsest, również pojawia się swoiste Correspondence des Arts – artystyczne przenikanie sztuk różnych religii, łączenie się i dające syntezę.
Pogranicza religijne, regiony wzajemnego bliższego lub dalszego sąsiedztwa wyznawców
różnych wyznań były i są wyzwaniem dla wzajemnego szacunku, a także dla harmonijnego budowania swoich świątyń różnych wyznań w pobliżu siebie. Istnieje wreszcie wyzwanie czasów najnowszych – uniwersalne miejsca kultu – wielka idea, z której może
rodzić się wielka architektura. Wielka w sensie idei, w sensie przełamywania tysiącletnich
stereotypów i zaszłości. Niekoniecznie wielka przepychem i wymiarami – przeciwnie,
może być skromna i zgrzebna, minimalistyczna i ekologiczna. Sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi – przestrzennemu i społecznemu, międzyludzkiemu. Ekumenizm i synkretyzm plus miejsce dla poszukujących i dla wątpiących, stwarzają szanse dla stymulowania ambicji twórczych u projektantów, dla tworzenia nowych wydarzeń przestrzennych
wywołujących nowy dreszcz estetyczny i klimaty psychiczne.
W czaso-przestrzenej narracji o architekturze miejsc kultu – w odniesieniu do zagadnień
ważnych w chwili obecnej i na najbliższą przyszłość – pomiędzy Nimrodowską budowlą
Wieży Babel, a studencką Kaplicą Polną, widać ekstremalną rozpiętość, zróżnicowanie
w każdej właściwie dziedzinie, z jednym ważnym wyjątkiem, którym jest jednak pewna
ważna analogia między wymienionymi: Wieżą i Kaplicą. Otóż w tych obydwu przypadkach, motywacją było i jest poszukiwanie ludzkiej wspólnoty ponad podziałami, w imię
wyższych wartości zawartych w wierze religijnej lub poszukiwaniu takiej wiary. Architektoniczne pokierowanie wzroku do góry, symbolizuje przez tysiąclecia podążanie do tych
wyższych wartości. Motywację w tym kierunku stanowiły w różnym stopniu odmienne, ale
pokrewne byty ponad- materialne: wiara, modlitwa, skupienie, społecznościowość (oddziaływanie pro- społeczne, ang., sociopetal). Wreszcie: Baumanowskie: tolerancja, zro83
zumienie i solidarność – niebudzące zaognień, ale potraktowane uspokajająco, kojąco
i koncyliacyjnie. Aby pięknie się różnić, dzięki osobistej i grupowej mądrości, uczciwości,
moralności i etyce.

THE ARCHITECTURE OF THE SACRED IN THE FACE OF CONFLICTS, TOLERANCE
AND RECONCILIATION. HISTORY, THE PRESENT TIME, PROSPECTS
Motivations and materials for this paper are rooted in research and design projects developed by the author, which concerned places of religious worship, and which he has
been undertaking and pursuing in his professional life from the most remote times to the
present day. The author, strongly set in the Catholic culture, already as a student of architecture at the Cracow University of Technology, was actively involved in exploring and
designing church architecture under the guidance of an eminent tutor of design class,
Professor Włodzimierz Gruszczyński (1906-1973). On that occasion, the young graduate
83
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of architecture found himself in the sphere of interests in places of worship, both those
immersed in the deep past, and the most contemporary and visionary ones, designed for
84
the future and with the aim of manifesting one's creative attitudes .
In the period of the 1980s-1990s, the author intensively conducted his designing practice,
(in various design team configurations), which also included, among other things, the field
of church complexes and buildings. That was first of all, a church devoted to Saint
Brother Albert (Kraków, 1985), constituting a mausoleum of his mortal remains, and pro85
viding a place of exhibition of his Ecce Homo , a magnificent picture of Christ shown in
the famous moment known from the Gospel. The facility was considered to be one of the
86
most significant in its generation on the Polish ground. The second project was the
home of Albertine Sisters, located close to the said church (1987), and constituting a
harmonious element of the convent layout established by the great creator, Jan Karol Sas
Zubrzycki. The next was the Parish House of Lord Jesus the Good Shepherd's Parish
(Kraków, 1989) comprising an internal chapel, teaching rooms, and apartments for
priests. Finally, there was a small votive church dedicated to the Mother of God, the
87
Queen of the Podhale Region (the mountain pass of Danielki near Jabłonka, 2005) . In
the course of his intensive research and creative work in the field of religious places, the
author has been extensively commenting and expressing his views on the issues in ques88
tion on scientific and professional forums .
The most recent and direct reason for engaging in a new research and, based on it, producing this paper has been the author's active participation in the activities of the Working
Group "Places of Worship" (Groupe de Travail Lieux de Culte) operating under the
framework of the International Union of Architects (Union International de l’Architecture).
The author has been invited by President Konrad Kucza-Kuczyński to join the Group, and
continues to work there under the guidance of his successors: Ewa Kuryłowicz and Jerzy
Uścinowicz. The most current source of the author's research work has been a touring
seminar through the routes of Provence and of the Pyrenees, starting from numerous
traces of the cultures of the Cathars and the Albigensians, to Lourdes. During travels,
presentations, and discussions, the author had an opportunity to take advantage of a vast
knowledge gained by his colleagues: from Hungary (the issues of the Reformation in East
Europe), from Ukraine (the Greek Catholic religion, the Uniates), from France in the person of Zygmunt Knyszewski, a Polish architect, who lives and works in Perpignan (the
Cathars, other faiths separated from the Roman Catholic Church and persecuted), from
the Alsatian Strasbourg in the person of Albert Dubler, UIA Vice-president (the mosaics of
the West-European Protestantism), and finally from Poland in the persons of Jerzy Uścinowicz (the Orthodox Church with references to Jerzy Nowosielski), and Konrad KuczaKuczyński (an omniscience as regards places of worship situated around the Roman
Catholic faith axis). Based on those experiences and inspirations, the author has drafted
89
a record or a report, designed for a separate academic publication. Actually, that report
has become the basis for this paper.
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As far as the sacred element of two remaining great Abrahamic religions (Islam and Judaism) is concerned, the author had an opportunity to study it in situ. He studied the urbanism and architecture of Islam especially during his study tour along the trail of large
historical, the so-called imperial cities (2010), exploring on the territory of the present-day
Morocco such Islamic centres as Agadir, Casablanca (the world's biggest and highest,
modern Hassan II Mosque), Essaouira, Fez, Marrakesh, Meknes, and Rabat. The sacred
elements of Judaism were studied by the author predominantly on the occasion of his
participation in the world "Jerusalem Seminar on Architecture - Green Design" (2009),
when he visited, among other places, Caesarea, Jerusalem, Jericho, Masada and Tel
Aviv (including modernist works in there). An extremely attractive synagogue of the latest
generation was studied by the author in Dresden, while traditional synagogues in Berlin
(rebuilt) and in Kraków.
The architecture and urbanism of the sacred, especially when considered in such a wide
extent as herein, have an impressive (in terms of quantity and quality) literature on the
subject. A substantial part of that collection has actively been utilized in this paper and, as
such, has been included in the list of reference books attached hereto. And finally, an
important intellectual and factual fuel for this paper has been provided (somehow alongside the main research process) by materials encountered by the author in the course of
working on another, comprehensive and original work in the form of a monographic syn90
thesis concerning determinants and effects in the field of urban aesthetics . Picking from
the bulk of information and knowledge accumulated around the issue of shaping the
space of the sacred, the author, at the background of his experiences outlined above, has
focused in this paper on broad political, cultural and worldview-related determinants, including also the problems of religious intolerance, conflicts and wars, which in various,
dramatic, and often extremely interesting ways stimulated transformations in sacred
spaces.
Many interpersonal, tribal, ethnic, transborder and international conflicts erupt or get escalated over and for reasons of worldview, faith and religion differences, either overtly or
under a pretext of other causative factors. There is a fundamental difference in situation
in that field as regards the past and the present time. In the past generally all sides to
conflicts were marked by their strong, often fundamentalist (today sometimes, too) religious beliefs and feelings. Opponents were blamed rather for their "erroneous faith"
("false prophets") than for the lack of faith. For example, the famous historical saying in
Poland "infidel dogs" was applied not to non-believers in general, but to "those of 'other'
religious persuasion."
Since the days of the Enlightenment there have been many conflicts occurring on the line
of clash between fundamentalists and "the godless", from the French Revolution, through
the Empire, the Congress of Vienna, up to the 20th century ("those heathen Bolsheviks").
Contemporary fundamentalists strike not only the infidels (the Olympic games in Munich)
but also modern societies and states that are formally lay and exist based on the principle
of separation of church and state, and especially those, which openly declare the cult of
hedonism and consumption (September 11, 2001). Religious conflicts of recent and last
years, and current, horrible terrorist attacks and acts of homicide directed against fellow
brothers in faith often manifest themselves as secondary factors. Such acts are committed on the occasion of struggles, which are underlain by politics, and often provoked by
external forces (the Balkans, Middle East, the Caucasus, Africa).
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The architectural and urban planning issues concerning the location, development and
transformation of places of worship often appear in the shadow of those great, overriding
interhuman and territorial events. When those historical, interhuman events pass away,
archetypes in the form of worship places remain their visible, often long-lasting and longlived witnesses. Those built complexes and single facilities, which are "witnesses to history," become stimulants to next events. They become such stimulants indirectly, through
influencing the subconsciousness, consciousness and imagination of individual people,
and hence influencing the collective consciousness.
1. BABYLON: THE AMBIVALENCE OF MEANINGS OF THE MYTHICAL TOWER
The most primary and expressive archetype of the Tower of Babel has aptly been analysed and assessed in the "Ideological Message" for a discussion seminar of the Working
Group "Spiritual Sites," titled The Tower of Babel. Divisions and Unifications in Religions 91
Motives and Their Consequences in the Architecture of Spiritual Sites. That legendary
92
structure attributed to mythical and biblical Nimrod, the early ruler of Mesopotamia, was
given by the authors of the Bible the name of the Tower of Babel (after the town of Babylon) to convey to readers suitably negative connotations aimed at Babylonian enemies
93
and oppressors of Israel. Actually in original Sumerian and Chaldean dialects the said
94
tower was called Etemenanki. A seldom recalled yet recorded in the Script reason (one
of many) for the construction of the tower by the great ruler, hunter and fighter was the
creation of a shelter from the great flood, a frequent occurrence in Mesopotamia, "to
95
never repeat the tragedy of the Great Flood." (Fig. 1).
The conclusion of the authors of the "Ideological Message" concerning the ambivalence
of that archetype as a symbol firstly concentrating (a centripetal action) and next dispersing (a centrifugal action) is apt. "The Tower of Babel was erected by people as an intentional sign, thanks to which people would not 'disperse', as a symbol of man's unification
with God. One should, however, construe it dialectically - as a symbol of man's willing96
ness to get closer to God but also as a symbol of separation, split, and schism."
Despite that second, pessimistic interpretation, the myth of the tower creates between the
lines a fundamental truth about the temple (church) as a place of community meeting and
a shelter for the believing, active, and motivated brotherhood. The feeling of bond within a
group and of community united by solidarity and conviction about shared values is a major mechanism of belief - also of self-belief. It contributes to the feeling of a constructive
power, of support in weakness and danger. Good examples of such shelters are provided
by the Essenes' caves at Qumran, where scrolls of their religious texts were found, and
by later catacombs of the early Christians. In recent years, in Poland under the martial
law, a specific social and religious refuge was the chaplaincy of the Underground Solidarity movement in the church in Żytnia Street in Warsaw. Also masses for the homeland
celebrated by Blessed Fr. Jerzy Popiełuszko in the parish church of St. Stanislaw Kostka
in the Warsaw's district of Żolibórz, and papal masses in symbolic churches in the open
air played a similar role.
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The myth of the Babylonian Tower, especially in the interpretation of the hostile authors
of the Bible, leads to further, basic reflections and rudimentary conclusions. The first part
of them is quoted by the authors of the Ideological Message: "God did not intend to permit that people, acting against His will, should access the gates of His Kingdom. He confused languages of the builders, thus dividing people into various nations. A worker could
not understand his foreman, and the latter could not understand the architect. The Tower
was left off unfinished since frightened people scattered all over the world. The Tower
was a desperate attempt at recreating the axis linking the heaven and the earth, once
broken as a result of the original sin, an attempt undertaken by people contrary to God's
97
will" [Lurker 1978].
There is in these statements a fundamental message that a religious building or structure
(and not only but especially it) should be erected with unambiguously clear intentions, as
an expression of human modesty in the face of the sacred, and not of an excessive pride.
It is of no significance here whether the architecture of the facility in question is sumptuous or modest since this depends on the factor of artistry and does not concern the idea
of the worship message, which - according to the Bible analysts - should always be
marked with humility.
It is just beauty produced with a creative effort when developing the form of the sacred,
which may be an expression of the humble veneration. It is necessary to draw one's attention to the aspect of humility or the lack thereof: the supporters of the 9/11 attack claim
that according to their categories of judgement, the WTC towers were symbols of pride
and conceit. The similarity to the Tower of Babel myth is striking, yet gruesome in the
face of the actual dimension of that event from 10 years ago. The terrorists in a hateful
but dispassionate, coolly calculated way ascribed to themselves the right to inflict a martyr's punishment to alleged (in their belief) sinful, conceited peacocks, or the Western
Christian civilization.
However, facts concerning the Tower of Babel are, based on such approximation which
in view of such a distant past can find support in most recent research, different than
those described in the Bible story. This has no significance for the religious and ethical
message, which is of an ageless value but it does have a significance only for the scientific exactness. The Etemenanki Tower was completed on the altitude exceeding 70 metres, still having on that height a considerable width, which made it possible to place on
98
that top plateau a medium-sized temple of Marduk.
Due to its strong impact on human imagination and thanks to the ambivalent richness of
its contents the Tower of Babel has become an ageless symbol. Many outstanding masters used to paint and draw it, including Albrecht Dürer and Pieter Bruegel the Elder, as
well as innumerable graphic artists illustrators, especially in the 19th century, with Gustave Doré among them. Its aesthetic archetype in the form of a conical, spiral ziggurat
has become one of the most important art signs in the world iconography of symbols.
A characteristic ideological and artistic event in the modern culture of the 20th century
was a famous, yet non-implemented project, which was based on that ziggurat form and
concerned the construction of a monument palace of the Third International in Petersburg
/ Petrograd / Leningrad / Saint Petersburg. (Fig. 2). The project was authored by Vladimir
Tatlin, a Soviet constructivist designer, a man extremely talented even within his circle of
phenomenal artists. They called themselves suprematists, which expressed the supremacy of high ideological values over matter, in opposition to the other practical constructivist trend, namely productivism.
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The archetype of the Tower of Babel was as a symbol appropriated by international
communists, who pretended to conduct activities on behalf and in favour of the world
proletariat. The symbol was depicted as a slightly tilted tower building, very catchy in
terms of aesthetics, 400-metre high, of a spiral framework made of red steel. Inside that
openwork megastructure there were glass cuboids housing offices and headquarters of
the world communist movement. Two things have remained after that design. One is a
phenomenal visualisation - a photomontage showing that grand monumental building
dominating over the Admiralty Building and the Admiralty Square in the foggy aura of the
then capital city of Russia / Soviet Union (Fig. 3). The second important exhibit that has
remained after that "cathedral of godlessness" is a superb, original red mock-up, made by
Tatlin himself. It was made as a 1/100-scale model, so it is 4 metres high. It is shown in
the permanent exhibition in the New York Museum of Modern Art (MoMA) (Fig. 4).
For the post-modernist architect Bernard Tschumi, Tatlin's tower building provided in the
1980s an inspiration for his post-constructivist designs of red follies in Parc de la Villette
in Paris. Among those 35 follies there is the one, which is the most beautiful in the whole
series, simply imitating in an artistic way a transformed pattern of the Tower of Babel.
(Fig. 5).
2. THE KINGDOM OF ISRAEL: RELIGION AND ARCHITECTURE OF THE ONLY GOD
It is "on the ruins" of hated Babylonian culture that the Bible sketches a magnificent pic99
ture of the ethically and aesthetically ideal Jerusalem Temple. It was constructed
around 960 B.C., upon the order of the Lord, and by the earthly will of the victorious King
David. It was him who after eliminating the enemies of the tribes of Israel decided to declare the identity of the united nation, and named Jerusalem as the capital of his kingdom.
He located the future Temple in the most holy place of Abraham's Sacrifice and Covenant, on the rock at the top of Jerusalem Mount. He could not build the Temple himself
since he was a warrior tarnished with human blood. That honour was bestowed upon his
most able son, first prince, and then king, Solomon. Under the technical guidance of his
ally, king Hiram of Tyre (who, in modern times, was the patron of Masons), a masterwork
of architecture was created: the House of the Lord protecting the Ark of the Covenant.
Legendary traditions picture a grand building, rich with fine finishing materials but aesthetically abstract, moderately decorated, without figurative motifs. This however did not
prevent the builder from naming two main frontal columns, which were cast of bronze with
the admixture of gold, and flanked the main Temple entrance. They were named as the
"Temple guards": Boaz (meaning an exclamation, in strength!), and Jachin (meaning Yah
100
establishes).
Since that time the fate of the Temple has been reflecting a complicated, full of dramatic
tensions fate of the Israeli nation. That fate stimulates subsequent events in the material
story of the Temple, like in a visualisation of a model. The Babylonians under King Nebuchadnezzar II, an eminent and dreadful ruler, invade the Promised Land. They capture
and burn the capital city, destroy the Temple and kidnap the Ark, which never again will
be regained. The people of Israel are expelled to suffer a 70-year Babylonian captivity
(587-517 B.C.).
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Incidentally, it is worth mentioning that the period under discussion between the 10th and
6th centuries B.C. is attributed to the existence and teaching of Zoroaster and the development of his religion. It was the second, and some say the first, in addition to Judaism,
truly monotheistic religion. It differentiated between strongly manicheistic good and evil. It
disregarded an anthropomorphic imitation when describing and imagining divinity.
Freed from the Babylonian captivity by the Persian King Cyrus, the Israelites return to
their land. They build the Second Temple. Apparently, to a great extent, they rebuild it on
the Solomon's model, although little is known about its aesthetics (consecration in 515
B.C.). After another conquest by enemies and a repeated destruction of the Temple, Israel falls under the rule of the Roman Empire as a relatively autonomous kingdom.
King Herod, though brutal and ruthless but at the same time brilliant as a builder, on the
threshold of the Christian era, that is ca. 20 years before the Christ birth, radically redevelops, exquisitely improves the appearance, enriches and beautifies the Second Temple. In that totally new architectural shape and decor, the Temple symbolizes the "Golden
Age" of Israel. An abundant literature on the subject has been produced, from the earliest
one written in the epoch of the Temple construction and existence to the most recent one,
101
resulting from extremely exhaustive and in-depth research (Leen Rittmeyer et al.).
Scientists differ in numbering the First and the Second Temples. Some believe that the
First Temple is the one built by King Solomon in 960 B.C., while the Temple erected after
the Babylonian exile in 515 B.C. is defined to be the Second, whereas King Herod's project is, in their opinion, only a thorough redevelopment and extension (20 B.C.). Other
scholars claim the First Temple is only the true Solomon's Temple, the one erected after
the Babylonian exile is still the First Temple yet rebuilt, whereas the Herod's undertaking
102
is an autonomous construction project, thus called by them the Second Temple
(Fig. 6).
Probably the Temple created and shaped a magnificent landscape as a compound urban
architectural complex, which surrounded the actual building, rich in hierarchically arranged yards and plazas, arcades, columned porticos, gardens and pools. Lavish construction materials were applied, from Lebanese cedar trees, through white Jerusalem
limestone and dolomites, to substantial amounts of gold. Those precious materials were
applied, however, in a solemn and reserved style, peculiarly minimalist. The metaphor of
that aesthetic appearance was appropriate to the principled approach to Jewish customs
and religion, and the resultant geometrical abstraction in the aesthetics of buildings, details, and decor. (Fig. 7).
As a result of its features and because of manifesting them by the faithful, the Jewish
religion (which was extremely monotheistic and abstract, referred to human intellect and
imagination, and not to sculptures or images, propagated faith in an invisible God, who
could not be depicted iconographically, and even mentioned by name) was unimaginable,
and therefore unacceptable to other nations, from Babylonia to Rome, which had their
own mythological, anecdotal, anthropomorphic, and pictographic religions. Consequently,
the Jews and their state were surrounded by a never-ending religious and ethnic hatred
incited by their neighbours and other communities, with whom the Jews entered into relationships. It continued so at least since the days of Nebuchadnezzar and through the
ages to the era of Tytus who, on behalf of his father, emperor Vespasian, in A.D. 70 as a
commander-in-chief during the campaign in Judea, defeated Israeli rebels, destroyed
Jerusalem and burned down the Temple.
Following that defeat, God's Chosen People were expelled from their Promised Land by
the Romans, condemned to a global dispersion, left without the Ark and the Temple. On
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the Temple ruins, the Romans erected their own temple devoted to Jupiter. Close to it
they put a monument to emperor Hadrian (76-138), the originator of that construction.
Below the Mount, in the west part of Jerusalem (Golgotha, presently the location of the
Basilica of the Holy Sepulchre), they provocatively built a temple of Venus (or a temple of
Aphrodite if dedicated to the Greek goddess). That patron and that personification of frivolity were purposefully chosen by the invaders from their mythological pantheon to set a
drastic contrast to the solemnity of the Jewish religion, right in the Jews' holy city and at
the foot of the former Temple. Perhaps there was another purpose underlying it, namely
to wall off and to desecrate the Christian holy of holies, the place of Christ's agony, death
and burial, which was illegally worshipped by the first Christians.
Despite the destruction of the Temple, the place of its original location and its surround103
ings, especially the Western Wall or the Wailing Wall, have remained in the Judaic cult
and been considered the point of eternal presence and care extended by the God of Israel over His dispersed people, and therefore accepted to be a symbolic shrine for the
most important prayers. "The Divine Presence never moves from the Western Wall. The
104
Temple Mount continues to be the focus of prayer for Jews from all over the World".
Other remains include also historical streets, which led through the urban tissue to the
Temple. The most important of them is the main street in Jerusalem - David Street, running from the David's Gate towards east and to the Temple. In the Roman period, the
street constituted the main east-west-oriented axis of the city, the so-called decumanus.
Today it runs between the Christian Quarter and the Armenian Quarter. Its continuation in
the Jewish Quarter under the name of the Street of the Chain leads to the Western Wall
Plaza (Fig. 8). One of major biblical routes leading towards the Temple, and today an
object of pilgrimage cult by Orthodox Jews is the Street of Prophets (Fig. 9).
In the moment when the Jews were deprived of their Temple, capital city, land and state
and started living in dispersion, there began the unceasingly fragile and changeable, also
today, situation of the Jews worldwide. It is determined to a great extent by the attitude to
the Jews displayed by followers of other religions. That relationship is positioned between
antisemitism and philosemitism. In the local scale, it is demonstrated by the changeable
views expressed by masters of Jerusalem on the extent of permitting or forbidding the
Jews to perform worship in their historical holy capital city.
In consecutive political and cultural periods that followed in Jerusalem: the Roman, the
Byzantine, and the Arabic stages, serious and documented chronicles reported prayers
attended by the Jews on the Temple Mount, alternately with the prohibition of their staying in that place, and conveyed information that many times they were granted permission to build the Third Temple, which projects failed for various reasons, often through the
fault of the Jews themselves. Speaking of the Third Temple, there is currently an extremely radical Hasidic faction, whose slogan is just the rebuilding of the Temple in its
original place. In reply, there is a comment by representatives of Islam states that any
attempt at such undertaking might result in "the end of the world."
3. CHRISTIANITY. THE DECLINE OF THE ROMAN EMPIRE. THE MIDDLE AGES.
BYZANTIUM AND CONSTANTINOPLE
The religious hatred of the Romans towards the Jews as followers of the Old Testament
hit in the next turn also the New Testament Christians, who were progressive continuators of the monotheistic faith. The hatred for the "heathens" consisted also in the otherness and reluctance to understand Christians, though partly for other specific reasons
than in relation to their "elder brethren in Abraham's faith." Later, especially as regards
the era of Neron and catacombs, those manifestations were widely disseminated, both by
historical research papers, and in more loose artistic forms (cf. Quo Vadis?). The Romans
103
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sometimes absurdly considered and called Christians (just like the Jews) atheists, since
Christians did not share the ancient recognition of the Roman mythological polydeity.
105

There exist, however (yet not confirmed by scholars)
speculations that rulers of the
Roman Empire (Julius Caesar, 100-44 B.C.) might have doubts about the sense of mythology. Influenced by Zoroastrianism and Judaism at the same time, they were intrigued
by faith in a single god. Those two worldview vectors had a synergistic effect. With the
passage of centuries, the growing Christianity has been raising similar doubts. There is a
speculation that the Pantheon in Rome, one of the most splendid architectural structures
of all time, has been and is the quintessence of similar doubts, presumptions and conjectures. Preliminary sketches of it are attributed to Vitruvius (about 75-15 B.C.), dating back
to the time when he used to work for Julius Caesar and his successor, Augustus Caesar
(63 B.C.-A.D.14). The first construction of the Pantheon was completed in 27 B.C. After a
fire in A.D. 80, a second version, the one generally known, was created. In 609 the Pantheon was transformed into a Christian church. In addition to evoking admiration as a
masterpiece of artistic and engineering skills, it was for next ambitious investors and
builders employed by them an unattainable ideal and a significant inspiration. For ages it
has constituted and continues to be a subject of comparisons in relation to Hagia Sophia
in Constantinople, the Duomo Cathedral in Florence, and St. Peter's Basilica in Rome, as
well as later great structures.
After Christianisation, the Pantheon was not destroyed or disfigured, or transformed in
any significant way, yet the actual interferences with its ideal form made themselves felt,
and contributed to the provision of interesting historical information. The Byzantine emperor Constans II (A.D. 663) ordered removing from the Pantheon dome gold-plated
bronze roof tiles (cf. roof decking of the Sigismund's Chapel in the Wawel Cathedral in
Kraków) to use them at his place in Constantinople. In the Middle Ages a small bell tower
was added at the edge of the entrance portico, yet in future the tower was removed. Pope
Urban VIII coming from the Barberini family confiscated around 1630 bronze coffer ceiling
over the entrance portico to donate that material for the Bernini's baldachin in St. Peter's
Basilica in Rome, and to cast canons for Castel Sant'Angelo ("…what the Barbarians did
not do, the Barberini did ...") The same investor, after having removed the medieval bell
tower, ordered Bernini to add two symmetrical towers at the edges of the entrance portico. Urban art restorers removed those towers at the end of the 19th century but still they
can be seen on numerous pictures from the epoch.
There are, however, permanent remains of the papal domination in the form of two obelisks. By virtue of its open opaion in the top keystone of the dome the Pantheon has no
suitable place for the crowning cross. That is why on two adjacent squares two obelisks
were installed, both crowned with Latin crosses. Both obelisks are of an Egyptian origin,
and they served emperor Diocletian to flank the temple of Isis in Rome. The first of them,
which had been found earlier, was placed by Bernini in 1667 (as ordered by Pope Alexander VII) at the backyard of the Pantheon, near the Minerva Square. The obelisk was
provided with an elephant-shaped pedestal. The second one was found later and in 1711,
as ordered by Pope Clement XI, was installed on the former fountain in the front entrance
area of the Pantheon, in Rotonda Square (an old name of the Pantheon) (Fig.10). No
major changes were made in the temple interior. Generally, figures of the Roman gods
were replaced with Christian altars (Fig. 11).
From the architectural point of view, an exciting example of religion conversion effects is
that of the transformations of a beautiful, Corinthian temple of Antoninus and Faustina in
Forum Romanum (141-161) (Fig. 12). The temple is beautifully exposed thanks to having
been placed on a high pedestal (crepidoma). The temple is one of the main Forum Romanum landmarks. In the barbarian period it was probably a pagan temple, then, most
probably in the 6th century, it was transformed into a Christian church. Its white columned
105
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portico was left intact in full, with columns reaching almost 20 metres in height. The main
building, moved back behind the portico in line with an ancient temple model, was rebuilt
in the shape of an early Christian basilica.
Since the mid-16th century, thanks to brilliant Pope Sixtus V (1521-1590), the restorer of
Rome, the downtown area of the city has been heroically cleared of rubble and debris,
and archaeological excavations have been made. In Forum Romanum the thickness of
the layer of brash exceeded 6 metres. Near the temple of Antoninus and Faustina the
whole pedestal and the stair crepidoma were covered with levelled debris up to the
ground floor level. With Nolli (Giovanni Battista, 1701-1756) and Piranesi (Giovanni Battista, 1720-1778), the radically redeveloped city obtained permanent, competent and
strong conservation authorities. This was due to great ambitions of popes, which concerned creating Rome the capital city of the Counter-Reformation, as the world centre of
evangelisation.
Those high ideas were also combined with a practical concept of increasing the pilgrims'
traffic arriving from the whole Christian world, which was connected with fabulous revenues for the city and for the Church. The rulers of the post-Renaissance Rome were
aware of the value of ancient monuments, although in their understanding they were "pagan", and especially the ancient temples. For reasons of those ambivalences in assessing the city's historical heritage, Rome has for ages remained a disorderly metropolis.
However, in the context of the aforementioned goals: the Counter-Reformation mission,
and popes' intention to make Rome rich and generating revenues from the worldwide
pilgrimage, the area and surroundings of Forum Romanum were at last straightened up.
Probably in the 17th century the facade of former temple of Antoninus and Faustina was
shaped anew. In place of an early medieval basilica frontage, a characteristic shape of
the Roman wavy Baroque was introduced. It symbolized at the time the Church power
and the idea of the Counter-Reformation. The so developed, picturesque facility constitutes today a particularly recognizable decoration of - anyway full of attractions - Forum
Romanum.
The political and religious decadence of later Roman emperors, and their military weakness following it inspired them to implement reforms. Particularly ambitious reform attempts in relation to the falling empire were made by emperor Diocletian. He was a guiding spirit of, among other projects, the construction of the famous palace and city that is
Spalato in Dalmatia, where he met his end around 315. Today this is a magnificent, historical city of Split in Croatia. However, top-down reforms could no longer yield results
that might reinforce the empire, which took on the shape of a proverbial giant with feet of
clay. Situation on growingly larger areas of the empire resulted in more and more frequent victories won by the so-called barbarians, and finally led to the collapse of the old
Pax Romana, Lex Romana order.
As far as religious aspects are concerned, the twilight of the ancient era and the birth of
the Middle Ages are filled with the famous call: "Nazarene, you have won!" A considerable role in that respect should be attributed to the East, and specifically, first to St. Paul
the Apostle, and after him, to the early Christian rulers of Byzantium, who spread belief in
106
Christ.
Saint Helena (died around 330), wife or partner of the Roman and Byzantine
emperor Constantius and mother of great emperor Constantine, a larger-than-life personality, rendered considerable services in that field. In addition to plenty of dissertations and
hagiographic works devoted to her, an outstanding intellectual, poet and writer of the
English modernism Evelyn Waugh devoted to her one of his major literary works. During
her pilgrimage stay in the Holy Land in 326-328, Saint Helena carried out several epochmaking actions and projects there.
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First, in Bethlehem, she caused that the place of the Incarnation cult was put in order and
spatially arranged– she inspired the construction of the Basilica of the Nativity (in 326).
After she had come to Jerusalem, she began her activity from the Mount of Olives, which
was one of the more important places for both Judaism, and especially for Christianity.
That place is associated with the Christ's triumphant entry into Jerusalem, and with his
Ascension. After the destruction of the Temple in 70, Jews used to pray just on the Mount
of Olives. The mountain top is on the altitude, which is by almost 100 metres higher than
the Temple Mount plateau, thus offering magnificent view panoramas of the city and its
surroundings. Presently a wonderful promenade runs there (the Haas Promenade), designed by leading modern landscape architects Shlomo Aronson and Lawrence Halprin.
Saint Helena erected a basilica there in 328 named Eleona, and half a century later the
Ascension Church was built in the neighbourhood. Presently both those places of worship
are in the form of ruins, preserved after excavations in the beginning of the 20th century
carried out by white friars - the Hospitallers and the Franciscans. When Saint Helena
entered the Mount of Olives with her first project, she got into a confrontation with the
Jews who, deprived of their Temple, were looking for a place for their prayers right there,
in that beautiful venue. According to traditions that coexistence turned out to be possible.
Since the time directly after the death of Muhammad (the 7th century) his followers have
been occupying part of the Mount of Olives. Presently Muslims share the ownership of
the Ascension shrine with the Franciscans, and use that facility peacefully within mutually
determined and agreed limits. Additionally, enriching the multi-religious atmosphere of the
place, there is a beautifully gilded Orthodox church dedicated to Mary Magdalene.
From the viewpoint of principles of supra-nationalist agreement and tolerance, special
significance can be attributed to the ideologically and aesthetically interesting project at
the foot of the Mount of Olives, in the evangelical Gethsemane Garden. This is the
Church of All Nations (otherwise called the Church of Agony), unusual in its stylistics
balancing between the Roman Classicism and the Florentine Renaissance. An Italian
architect and historicist, Antonio Barluzzi, built it in the early 1920s.
After her previous successes in the provinces of Israel and in the outskirts of Jerusalem,
Saint Helena focused her activities on the centre of capital city. Probably she had her
share in mapping out the first version of the hypothetical course of the Via Dolorosa,
which through ages, after several amendments, received its final route in the 17th cen107
tury, as it is today (Figs. 13-16). As far as architectural projects are concerned, in the
beginning Saint Helena ordered to rebuild the temple of Venus on the Golgotha, and to
convert it into the Basilica of the Holy Sepulchre. Soon she changed her original decision,
and commissioned a complete demolition of the temple, removal of its "sinful" remains,
and construction of the Basilica of the Holy Sepulchre from the zero point, like a totally
108
new structure (Figs. 17-22).
In the same period, on the Temple Mount, the temple of Jupiter, which was built in there
by emperor Hadrian in place of the Holy Temple, was wiped off the surface of the earth,
as instructed by Saint Helena. She commissioned to build there, on the Abraham's Rock,
a small modest church devoted to saint martyrs Cyrus and John. Later, she ordered to
109
extend it, and changed its name to the Church of the Holy Wisdom. One should remember that emperor Justinian would in future adopt an identical invocation for St.
Sophia's Church in Constantinople, as Σοφία means in Greek "wisdom." Three and a half
centuries later, on the Temple Mount, Sultan Malik will build the Dome of the Rock
Mosque, after having previously demolished the Church of the Holy Wisdom erected by
Saint Helena.
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The son of Saint Helena, emperor Constantine (272-337) moved the empire capital from
Rome to Byzantium in 330,and changed the name of the city to Constantinople. At the
same time, a magnificent emperor's palace was put into use. Interestingly enough, during
the palace opening celebrations, both Christian, and mythological, old Roman ("pagan")
ceremonials were followed.
4. THE DIVISION OF THE ROMAN EMPIRE. "THE GREAT BORDER"
Emperor Theodosius, who lived in years 347-395, took a far more serious decision, crucial for the future of Europe and, in a sense, for the future of Christianity. In the last year
of his reign, he made a division of the empire, thus breaking the Roman statehood after
ca. 1150 years of its existence (if counted from the time of the legend of Romulus and
Remus). In the newly established Eastern Roman Empire, with the Greek language and
rite, and with Constantinople as its capital city, he placed on the throne his elder son. The
Western Roman Empire remained the second imperial being, with the Latin language and
rite, and with the younger son of Theodosius on the throne.
During his rule over the yet non-divided empire, Emperor Theodosius went down as a
significant lawmaker. He contributed to the consolidation of Christianity, and combatted
practising the ancient cult, which required worshipping mythological deities. Under the
rule of emperor Theodosius that type of religion was considered to be pagan, and prohibited on the penalty of death. Laws passed in accordance with the Theodosius' code were
directed against various phenomena, cases and beings, which were equated with the
ancient paganism. The register of prohibited things included such various aspects, as e.g.
the Olympic games, or homosexuality.
Among religious denominations, prohibited were also such, which were close to the
model evangelical Christianity, for example he strived especially to eradicate Arianism.
The orthodox teaching of the New Testament, as understood and construed by Rome,
became the only acceptable one, having the state status, in accordance with the principle: "one state, one religion." Later that motto would be altered, transferring the notion of
a state onto the person of its ruler (cf. Latin cuius regio, eius religio - "whose realm, his
religion.") One should mention that it is from that wording that a model adopted centuries
later by absolute and totalitarian rulers was developed (cf. French L'État, c'est moi - "I am
the State" declared by Louis XIV of France, or German Ein Volk, ein Reich, ein Führer "One People, One Nation, One Leader", a Nazi slogan.)
Therefore, in years 350-400, after a number of wars, including also domestic wars, the
Christian religion spreads through the whole Empire and becomes its official religion.
Next it is official in both Empires that came into existence as a result of the division,
namely in the Western (Roman) and in the Eastern (Byzantine) Empires. That division
resulted in an obvious blurring of the European ethos in the Byzantine Empire and bringing it closer to Asian standards (cf. "Eastern obsequiousness, Byzantine sumptuousness,
Byzantine hierarchy.") The excellent Roman law, close to the ideal of justice, coherent,
based on mathematics and logics, gave way in the East to the interpretative, discretionary Byzantine law, subjectively adjudicated, with an obvious damage to justice.
Conflictual relationships with the West as generated by Byzantium resulted also in
"clashes" of a religious nature. The more pragmatic and tinted by classical elements Roman Christianity came face to face with the Eastern, misticizing Christianity, especially in
110
buffer contact areas. One of such areas was Bulgaria, and within its framework Macedonia, conquered by Byzantium in 972. Resistance against invaders was reflected in the
society in the form of an extremely original variant of religiosity of the Bogomils, similar to
that of the later Cathars, and probably constituting an inspiration for them. Bogomilism
was a religion, which - similarly to Catharism - combined in a syncretic way the Zoroas110
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trian Manichaeism with Christianity. It defined the world as a realm of good and evil, of
111
the Satan and God, and of His sons: Christ and the condemned, fallen Satan.
The
Bogomils have survived in many countries of Europe until the 15th century, and in Rus'
until the 16th century. They left beautiful cemeteries, with original burials, especially in the
area of the former Yugoslavia (e.g. in the region of Mostar - Medjugorje), as well as an
interesting chapel in the form of an openwork bower in Travnik (Bosnia), with the interior
décor reminding that of the Dome of the Rock Mosque in Jerusalem.
On the other hand, the Western Europe, after a period of barbarian invasions and migrations of people is undergoing an early-medieval transformation on the Roman culture
foundations, towards Christian statehood and culture. On the basis of the Roman model
for a legionnaires' camp (castrum romanum), there develop chequered towns of a new
generation, e.g. Trier, which is recognized to be the oldest founded town in Germany of
the Christian era. The town's symbol, which reminds of its ancient past, is the remarkable
black gate, or the Porta Nigra, which opens the main street leading to the Main Market
Square. In the middle of the Square there is an impressive monument, which symbolizes
the linking and building up of epochs (Fig. 23). In 958 a wondrous, simply minimalist in its
expression, ancient Roman column was installed there. A beautifully carved Greek cross
was placed on top of the column. Customarily, it has for ages been painted gold and
carmine. It includes in its internal circle a high relief of the Holy Lamb. The monument is a
gratitude votive for repulsing the Viking invasion, an event that was concurrent with granting the town a right to hold a market, which made it rich and powerful.
A border was delineated between the new Empires that emerged as a result of the division. In its most significant course, i.e. along the meridian 19.5º (crossing the Adriatic
coast near the present-day border between Albania and Montenegro), that border is still a
symbolic "Great Border" between the cultures of the Western and the Eastern Europe. If
extended towards the north through the Alps and the Carpathians up to the Baltic Sea, it
will run approximately along the line indicated by several Polish cities: Bielsko Biała Częstochowa - Włocławek - Elbląg. In the Polish history of architecture this is, more or
less, a symbolic line of division between stone architecture and wooden architecture
(Silesia vs. Małopolska, Wielkopolska vs. Mazovia, Prussia vs. Podlachia). The border is
partly related to the former borders between Poland's annexed sectors in the period of
Partitions, which have also affected the urban planning and architectural culture, and, to
some extent, diversification of religious creeds.
Last but not least, it is just in the Polish lands that there developed an exceptional abundance of religions attributable to religious groups of the West and of the East. The subject
of an outstanding role of Poland as a new EU member, just because of Poland's multiculturalism, resulting from its history and the present-day, symmetrical location on the "Great
Border" axis, was reviewed by Bronisław Geremek in his superb lecture, delivered in
112
Brugia in 1997 during preparations to Poland's EU accession.
5. THE GREATNESS OF BYZANTIUM. HAGIA SOPHIA
In 537, Justinian, one of the most outstanding Byzantine emperors, opens ceremoniously
in Constantinople St. Sophia's Church (Hagia Sophia), or the Church of the Holy Wisdom,
which was built upon his order (Fig. 24). This is a peak period of success for the Eastern
Empire, worked out by his predecessors, but crowned just by Justinian and his controversial spouse, empress Theodora (a former dancer and a woman of easy virtue).
Allegedly, he ended his opening speech saying, "Solomon, I've surpassed you!" In addition to the power of its religious message that was the first building which, as regards
professional aspects, might successfully (based on subjective assessment criteria) com111
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pete for the palm with the Pantheon in Rome. Indeed, Hagia Sophia was (besides the
Pantheon) incomparable in terms of its scale, spatiality, structural perfectness, grandeur
of its dome, and finally, an overwhelming urbanistic role in the sense of its domination
within the urban space. There appeared in Christianity an object incomparably more
magnificent than anything that had been built so far in the name of Christ, and in the
praise of Him. After all, at that time there were neither the late-Byzantine St. Mark's Basilica in Venice (832), great cathedrals of the Middle Ages, the Duomo Cathedral in Florence, nor St. Peter's Basilica in Rome. Note that for the authors of the last two temples
(Brunelleschi and Michelangelo, respectively), Hagia Sophia constituted the object of
analyses and studies and, what is most important, a thing which spurred their own creative ambitions.
Of no small importance was also just simple competition with Rome, also a capital city of
the then Christian empire, which, so far, had not borne such a splendid fruit. Constantinople made a name for itself, both in terms of grandeur and prestige, and won the first
place among cities all over the world. Hagia Sophia confirmed that position as a material
existence. It constituted somehow a symbolic stamp confirming the hegemony of its state
and of its ruler. For ages of the European Christianity Hagia Sophia represented a major
challenge to Rome, and not only to numerous architects, creators of St. Peter's Basilica,
with Donato Bramante and the aforementioned Michelangelo in the lead. It was a symbol
of the power of evangelising through a great spatial urbanistic and architectural piece of
work, a symbol which was so very important for its powerful investors: popes of the
Counter-Reformation and Baroque periods.
In 726-843 that magnificent temple was struck with a plague, personified by the iconoclasts. They were Byzantine, East-Christian rulers who, following the example of the Arabic doctrine prohibiting creation of representational arts (hence arabesques), ordered the
113
destruction of holy pictures. Seven hundred years later, Muslims made similar changes
for the second time, yet in a more cultural way. In 1453, when they conquered and took
Constantinople, they turned and transformed Hagia Sophia into a mosque. The transformation was made in a subtle way, with covering and not destroying Christian symbols.
Hagia Sophia was provided with new elements, especially the impressive minarets, which
did not spoil the masterpiece but enriched it with new values.
6. MUHAMMAD AND MUSLIMS IN JERUSALEM
Under the impact of Muhammad (571-632) and guided by him, the Muslim movement
engulfs the East, followed by increasing conquests in the name of Allah and his only
Prophet, representing and spreading the religion and culture of Islam. Religious, social
and political events carry with them unavoidable, adequate architectural repercussions.
101 years after that great religious, architectural, urban- and landscape planning event of
putting Hagia Sophia into use, and 6 lat after the death of Muhammad, his fighting and
effective in their conquests followers conquer Jerusalem (638). Immediately they begin to
express their political and religious activeness by an immediate and gradual dominating
of the urban landscape with their buildings and places of worship.
The conqueror Caliph Omar (Umar) finds the Temple Mount extremely neglected by the
last generations of Jerusalem Byzantians, who even went so far as to use the Mount as
the municipal garbage dump. Caliph himself, leading his soldiers and arriving Muslim
settlers, clears the area and prepares it for a new project.
In the centre of the Mount, that is in the place of Abraham's Rock and of the Temple of
Israel, and later of the Church of the Holy Wisdom (after the demolition of the latter), Muslims guided by the next caliph, Malik of the Umayyad Dynasty, construct the epoch113
Iconoclasm. Editors Bryer, Anthony and Herrin, Judith. Birmingham: University of Birningham, Centre for
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making mosque named the Dome of the Rock (691) (Figs. 25-31). The rock is exhibited
in the middle, surrounded by a circle of floor and balustrade, while the golden dome
which crowns the body of the mosque is "suspended" axially above it on a glazed cylindrical "lantern." According to Muslim beliefs it is from that rock that Muhammad ascended
to Heaven on a winged horse and accompanied by Archangel Gabriel. After Mecca and
114
Medina, Jerusalem was declared the third most important city for the Quran followers.
The second most significant structure in the city and set directly on the Mount is the AlAqsa Mosque (701). It has been located on the southern edge of the top plateau, at the
head of a very high in there urban defence wall. Thanks to such "overhanging" the
Mosque acts spatially as an element dominating over the legendary, the oldest "lower"
quarter called the City of David. Still that aesthetically fine situation of the Mosque is unfortunate when one considers its foundations and the way they are seated. The Mosque
has a dozen or so times been subjected to bedrock movements resulting in damages and
danger of whole structure collapsing. Since those times until now, the said two golden
mosque domes have been the only true landmarks of the city.
Three hundred kilometres to the north of Jerusalem, in the downtown part of Damascus,
in the Roman times a temple of Jupiter the "Thunderer" was built. It was commonly held
that the head of John the Baptist was buried within the temple limits. According to the
Gospel, the apostle was beheaded by the order of King Herod, who had been provoked
by his stepdaughter, Salome. She, in turn, had earlier been egged on by her mother,
Herodiade. The King, however, felt reverence for the prophet, hence suggestions about
his behaviour and rendering the last service to his relics. After the official establishing of
Christianity, on the ruins of the temple, a basilica devoted to St. John the Baptist was
built. The Umayyads, who captured the city in 661, rebuilt the basilica to form the Great
Mosque, named after the name of their dynasty, and put it into use as a place of worship
in the 8th century.
The new lords also held in respect and worship the memory of St. John the Baptist, considering him to be a prophet. In the nave close to the alleged location of the burial of his
head they built a magnificent internal temple - a tomb, in a rather Roman than Muslim
style. The semiotics of Islam is represented by large green glass panes, which separate
that tomb chapel from people gathering in the nave. In 2001 Pope John Paul II visited
that site and in his famous speech to Muslims and Christians, and to the media he deliv115
ered his appeal on the need for tolerance and peaceful settling of religious differences.
Following the episode of the Crusades, when Sultan Saladin recaptured Jerusalem and
the whole Holy Land from the Crusaders in 1187, he found in the distinguished city of
Hebron (the primary capital city of Israel) the alleged tomb of Abraham, over which a
Christian basilica was placed. Saladin converted it into a mosque, named also after
Abraham, since Islam believers recognize him as a prophet, just like the Jews and Christians. After the 6-day war of 1967, the Jews took over Hebron, which currently is under a
mixed Israeli and Palestinian control. They put up a modest synagogue nearby for the
faithful Jews visiting the Abraham's tomb, without disturbing the dignity of the mosque
116
and its functions for the faithful.
The new Muslim rulers of the Holy Land assume government in a way, which is very tolerant and open as regards religious issues. They do not consider the three Abrahamic
religions to be contradicting or hostile one to another. They obey the same God. They do
not cause difficulties both for Christians, who focus their cult near the Holy Sepulchre
Basilica, and for the Jews, who want to pray on the Temple Mount but, on the contrary,
114
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facilitate a conflict-free coexistence. They believe Islam to be an integral part of the faith
based on the Bible and on the Gospel. They demonstrate a certain modesty of their
branch of faith, which, until the time of Muhammad, has not borne any prophet. They see
differences mainly in external ceremonials and in the wording of holy Books, which they
consider to be specific for each of the religious factions.
Muslims in Jerusalem turn out to be more tolerant in relation to the Jews than Christians
ruling the city through ages, who in the Byzantine period and later during the Crusades
could not put up with the Jews as their neighbours. Yet, Caliph Malik invited 70 venerable
Jewish families to settle in Jerusalem and to freely practise their religious cult. On the
contrary, through their antisemitism the Crusaders pushed the originally conciliatory Jews
to collaboration with Muslims, against the Crusaders and their Cause.
Eight and a half centuries later, Suleiman the Magnificent (1494-1566) from the Ottoman
dynasty and one of the most outstanding Muslim leaders that ruled in Jerusalem, who
rebuilt and extended it, famous as the author of large urban walls, again demonstrated
his philosemitism. He commissioned his court architect to arrange the Western Wall of
the Temple Mount as a wall of prayers for the Jews. He also ordered to build a special
oratory for them. This is the present-day Wailing Wall. (Fig. 32). That was another confirmation of the possibility of a harmonious cohabitation between Muslims and the Jews.
7. THE GREAT SCHISM. THE EASTERN ORTHODOX CHURCH
For ages mutual dislike and hostility between both Empires has been increasing. It
started in 395 that is upon the division of the Roman Empire into the Western Empire and
the Eastern Empire. In the situation of that weakness and East-West (ConstantinopleRome) conflicts in secular field, the only significant factor that was holding things together
was the Church. It also played a fundamental, constructive role in education, health service, formation of intellectual values, and development of culture-related investment projects. With the time, the Romanesque and the Byzantine elements went separate ways,
and not only in the sphere of high culture, for example in architecture (e.g. towers in Romanesque churches versus domes of Byzantine temples) but also at least equally intensively in fundamental fields, such as politics, understanding religion, customs. In 1054
during that growing state of mutual aversion there happened a moment of culmination,
and even of a general embarrassment. During a conference, which was intended to be a
conciliatory one, in the course of an escalation of divergent views, both dignitaries of imperial churches who headed the opposite sides of the dialogue mutually excommunicated
their adversaries.
The situation, which could not be relieved, led in the very same year 1054 to the definitive
breaking of the Christian Church unity. Instead of unity, there was the Great Schism. This
was a mutual separation and a split of the Church into the Western Church with Rome
and the pope standing at the helm, and the Eastern Church with its centre in Constantinople and the Great Patriarch of Constantinople as the head of all Eastern Churches. The
Schism became "the biggest scandal and tragedy of Christendom." This was another,
after the division of the Empire in 395, great breaking of the value, which had been developing for many ages, namely the multicultured yet united Catholic Europe. Today,
hundreds years later and with enormous difficulties, attempts are made at returning to the
then lost cohesion, tolerance, and solidarity. As expressed by those words, the 1054
117
event resulted in endless bigger or smaller disasters and blows.
These are extreme statements. In order to counterbalance them, one should, at least in
an absolutely sketchy way, outline the marvellous religious, cultural and artistic (also architectural) phenomenon of the European and world culture, namely the Eastern Orthodox Church, which came into existence as the outcome of the Schism.
117
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Besides Constantinople there were no other freely existing Christian centres in the Eastern Empire, since bishoprics in Antiochia, Alexandria and Jerusalem had already been in
the Muslim captivity. Constantinople - already during the reign of Justinian - had 500,000
inhabitants, so it was a mega-metropolis at the time. The Byzantine emperors gathered in
their hands both secular and church powers, as patriarchs of the East were traditionally
subordinated to autocrat rulers. That was the so-called caesaropapism, condemned by
Western Christians, and in particular, for obvious reasons, by the pope. By contrast to the
Eastern Empire, in the Western Empire the pope was an absolute sovereign of the religious will and a ruler of Vatican, although emperors and kings intensively solicited, and
even fought with him to be able to participate in control over the Church. The person, who
turned out to be the most consistent in those endeavours (some time later and in the
context of the Renaissance anti-clerical humanism) was King Henry VIII of England.
The polarization of the Eastern Orthodox Church against Catholics involves a number of
aspects of various weight and quality. One of the major differences concerns the issue of
celibacy. Less grave was the conflict about religious practices, e.g. concerning the type of
the altar bread. One of especially profound differences on the doctrine's level is the issue
of the origin of the Holy Spirit (the so-called filioque problem, Latin for "and (from) the
Son.") The great merit of the early Eastern Orthodox Church was its opening to local languages, in evangelisation and, first of all, in liturgical practices. In the Roman Catholic
Church that opening took place only in the 1960s, after the Second Vatican Council
(Pope John XXIII).
The Russian, Bulgarian, and Greek Orthodox Churches, as well as kindred Christian
Churches of the East were subjected to Christianisation modified by various oriental influences. By that, they are captivatingly pluralistic in the sense of the multitude of varieties, and in the sense of their architectural and iconographic colourfulness. That pluralism
manifests itself beginning with the organizational structure: there are nine patriarchates
and a dozen or so of canonical churches. This is reflected in the multiform architecture,
which is relatively less numerous in terms of quantities and types than in the case of temples of other leading religions, yet which is impressive through its originality and the
treasure of the power of faith contained in arts, in particular the Eastern Orthodox and
Armenian arts. For an observer arriving from the Western Christianity milieu, which is full
of apostasy, ambiguity, scepticism and doubt, it is fascinating to admire the fervent involvement in the Orthodox faith on the part of the former Soviet Union population, of people with a broad spectrum of generations, education, places of living, and material status.
Those Eastern Churches, which have become affiliated or integrated with Roman Catholicism, e.g. Greek Orthodox Church, the Uniates deserve a close attention and reflection. In the moody atmosphere of Eastern Christian cults, a Western Catholic is struck by
the aforementioned involvement, the power of unshakeable beliefs (also among young
and modern persons), and also by the beauty of worship, which expresses an unconcealed and unwavering mysticism deprived of the Western coldness, reserve, and even
relativism and cynicism. The mysticism of the East is also a counterpoint for the much
bigger in the West susceptibility to materialism. Materialism led, firstly with the humanistic
anthropocentric Renaissance in the 15th-16th centuries, to Protestantism, and two ages
later to rationalism. Soon from rationalism the worldview radicalism and anticlericalism of
the Enlightenment would be born. As a result, through industrial and political revolutions,
at the turn of the 19th and 20th centuries there comes about modernity.
8. THE CRUSADERS. THE EPHEMERAL LATIN KINGDOM IN THE EAST.
THE FALL OF CONSTANTINOPLE
In the Holy Land under the rule of the Crescent, depending on periodical changes in the
situation, the "infidel" were allowed to create own places of worship and to pray in public
sites, including Jerusalem and the Temple Mount. More often those "lucky ones" were the
Jews, and a little more seldom Christians. The situation changed radically in the 11th

WOJCIECH KOSIŃSKI ARCHITEKTURA SACRUM WOBEC KONFLIKTÓW, TOLERANCJI

105

century at the times of Caliph Al-Hakim, when the aggravation of Arabic sanctions directed both against the Israelites and Christians was manifested, among other things, by
mass destructing of synagogues and churches, which began in 1010.
The Western Christendom reacts at first with an indignation, and then with a resolution to
retake the Holy Land from the hands of Saracens. A parallel reason underlying that action
is a request from the weakening Byzantium for help against Turks, in the name of Christ,
and for a good compensation including potentially available booty. In those circumstances, starting from 1096, several military expeditions (the "Crusades") are launched,
especially by Frenchmen (the king and the knighthood), with a strong support of the
pope. Those powerful principals desire (by means of the Crusaders) to "square accounts
along the way" also with other opponents, such as the European Jewish diaspora, and
other infidels, especially heretics and apostates, and finally the Byzantine Christians from
the East, although it was them who have asked the West for help.
Generally, in their expansion and ruling the Crusaders were definitely ruthless and severe. Yet even those methods could not save them from defeats. However, in 1099-1291
they managed to keep the whole or the major part of the Holy Land, or its fragments.
They introduced radical changes in the operation of the places of worship. Specifically,
they turned mosques into Christian churches but they did not go so far as to destroy
them, especially those most important ones. The Dome of the Rock Mosque on the Temple Mount was renamed to be the "Temple of the Lord," and the second mosque Al-Aqsa
the "Temple of Solomon" yet intended for Christians.
Despite various relationships between the Crusaders and the Jews (both European Jews
and those from Jerusalem), knights showed a definitely absolute hostility towards them.
The First Crusade began from the extermination of the Jews in towns on the Rhein and
on the Danube, on the way to the Holy Land. In that situation, the Jews living in Palestine
who so far had been waiting for the turn of events, now moved shoulder to shoulder with
Muslims, demonstrating considerable military skills. They also shared the fate of Muslims
during the slaughter that followed the capture of Jerusalem by the Crusaders. The cross
winners treated defeated and captive Jews worse than the followers of Allah.
As a rule, the Crusaders killed Muslims "honourably, in a knightly manner," with a sword,
while the Jews, often tied up individually or in groups, were burnt alive in locked synagogues. In the Western historical literature, the Crusaders and the Crusades constitute
118
the genesis of the present-day antisemitism, for which fire is the ultimate solution.
Gradually, the knights of the cross were losing territories they had conquered. Jerusalem
was lost in 1187. Since that time the Arabic and next the Turkish followers of Islam have
been holding the Holy Land in an iron grip and until 1855 non-Muslims were not admitted
to the Temple Mount.
Meanwhile, in Rome-Byzantium relationships, and later in Byzantium-Muslims relationships there followed epoch-making events. In 1187 there was a fratricidal massacre of
Catholics in Constantinople, who were killed by their Orthodox neighbours and townsmen. And so, by coincidence, it took place in the same year, in which the Crusaders lost
Jerusalem. The Crusaders took a revenge on Byzantians in 1203 and in 1204, during the
119
Fourth Crusade.
That Crusade, heading towards the Lord's Sepulchre in Jerusalem,
stopped, however, in Jerusalem, where it turned into a punitive expedition against Byzantine "brothers in Christ." (Fig. 33).
A sort of justification for such action was failure to meet the provisions of the treaty by the
pretender to the Byzantine throne, whom the Crusaders had installed on that throne. He
promised to the rulers of the West and the Crusade commanders that in exchange for the
118
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throne, he would cause the withdrawal of the Great Schism and return Byzantium to the
bosom of the Latin Church, thus making the Catholic Church one body again. He failed
because of the blank refusal on the part of the whole community. In that situation, once
that extremely important promise had not been fulfilled, the Crusaders looted Constantinople, robbed and desecrated Hagia Sophia (still a Christian church) and imposed by force
the rule of Rome on the Byzantine Empire. Complicated political scheming ended up with
the capture of Constantinople by the Crusaders firstly in 1203, and secondly in
1204. Afterwards they put on the Constantinople throne first the earl of Montferrat as the
Byzantine king, and later Baldwin, the Count of Flanders, who was crowned the Byzantine emperor.
Following the Fourth Crusade, in place of the Byzantine Empire, the Latin Empire of the
East was established. It turned out to be rather ephemeral. In an obvious way the Empire
was strongly linked with the West. However, those links did not include the return
to the common religion, since Byzantines of all social classes still did not consent
to the conversion.
Also in other minor states in the regions of the Balkans and Asia Minor, which were dependent on Constantinople, the Latins took over the power. The main task of the Fourth
Crusade, i.e. the liberation of Jerusalem, was not taken at all. Christian city-states suffering under the Muslim oppression in Palestine and in the region were left without any help,
and virtually completely fell into decline, being gradually dominated and absorbed by
Islam. In that way there ended the mission of a significant bastion in the East, including
also the Holy Land, which was so extremely important for the Western and Christian civilization in general. The Fourth Crusade is considered to be one of the worst political and
120
military scandals in general history.
The Latin Empire of Constantinople existed for 57 years, until 1261, when it was recaptured by the Eastern Emperor, Michael VIII Palaiologos, who restored the Byzantine Empire. He was an outstanding, visionary ruler, striving for reaching an agreement with
Rome (the papacy) and with the West (monarchies, duchies and knight counties). However, his efforts failed. Events from the Latin past of his Empire: a specific kind of democracy, weakened power of the emperor, decentralization of the country, integrity of regions, freedom of cities after the West European model, as well as many other reforms
caused that it was no longer possible to practise the formula of the old, autocratic, and
oriental empire.
Statehood died down drastically. The Empire became weak as compared both with the
former Byzantium, and with the recent Latin period. The only power was that of the Eastern Orthodox Church and its central leaders. When Emperor Michael VIII decided to restore Catholicism in exchange for European economic and military assistance, he encountered a definitive resistance on all ladders of the social scale, just like in the days of
the Fourth Crusade. Additionally, political strife and internal conflicts have weakened the
country, and even resulted in its partial disintegration (Serbia).
The interior of such a weakened empire was more and more courageously penetrated by
Muslim armies, as exemplified by the battle of Kosovo in 1389. Next emperors from the
more and more abandoned and lone Constantinople appealed for help from the West
European rulers but the pope made it conditional on the comeback of the Latin religion.
Despite an obvious Ottoman threat, still there was no consent on the part of the Orthodox
Church elites and people. In that situation, the seizure of the capital city of the Eastern
Christianity by Muslims was a mere formality, yet it ended with an exceptionally merciless
battle on the city defence walls and inside the city. That great event, which general history named the fall of Constantinople in 1453, ended with a horrendous slaughter, the
annihilation of the proud empire, and a severe blow on Christianity (Fig. 34).
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9. THE WESTERN CHRISTIANITY BEFORE AND AFTER THE SCHISM. PROTESTANTISM, COUNTER-REFORMATION
Western Christianity in the period before the Reformation apparently develops to a great
extent without any major turbulences, devoid of any major and permanent mutations and
schismatic trends. The faithful follow a straight path of Christ's evangelisation that has
been introduced and disseminated in Europe by St. Paul, guided in their earthly problems
by the Church, which is ruled by consecutive successors of St. Peter. In architecture
there dominates the style of early Christian basilicas, and the gradually developing Romanesque art. An interesting culture stratification occurs in that respect. The stratification
appears and increases especially between different branches of architecture in the Mediterranean basin. That tendency progresses with a certain contribution of first pagan, and
then Christianised incoming peoples.
A fascinating centre of changing rules and cultures following them is Ravenna. Its history
contains a record of rulers, who actively went down in history, exercising power and creating culture: Roman emperors, the Latin Christian Empire, Byzantium, the Ostrogoths,
the Longobards, the Franks, and finally the papal state. From among an innumerable
quantity of valuable historical monuments in Ravenna, one should mention at least the
Tomb of King Theodoric. That picturesque hero from the early Middle Ages living in the
period of ca. 451/5-526 was an invader from the pagan Germania, later educated under
the Roman civilization, and next an Arian convert. After the fall of the ancient Rome civilization, the art of construction declined so much that the 10-metre high dome of the royal
tomb was carved out in a single stone boulder since they could not build a masonry
dome. Ironically enough, that happened exactly 400 years after the Roman Pantheon had
been erected.
The second famous landmark of Ravenna is the Eastern Christian Basilica of San Vitale
(548) with its famous mosaics showing the main sponsor, the Byzantine Emperor Justinian (483- 565) with Theodora, his wife. That building was used 250 years later by Charles
the Great (768-814) as a model for the construction of the famous cathedral with his own
throne chapel in Aachen (Latin Aquisgrana, also known in English by its French name
Aix-la-Chapelle).
The Arian faith of Theodoric is a signal that there begin to appear reforming movements
in Christianity. Some of them gain a high popularity and success and simply threaten
official institutions, including the papacy in the first turn. People support most those currents, which represent interests and rights of common folk, despised and oppressed by
higher clergy and secular circles. The second group of problems, which provided ideological grounds for effective and popular reforming trends (obviously named "heretic" by
Church hierarchs) resulted from criticism of the interpretations of the articles of faith and
religious duties, which were over-interpreted and abused by authorities - mainly church
but also secular ones. Particular criticism was directed by reformers towards abuses of
religious services made for material reasons. Reformers also condemned priests' excessive pride so strikingly contrasting with the teaching of Jesus.
Among pre-Protestant reformers, these are, first of all, the Albigensians or the Cathars,
who deserve attention. The first name comes from the town of Albi, and the second from
the Latin catharus, meaning "pure." The intellectual genesis of their approach to religion
(the Zoroastrian Manichaeism) is attributed to Bogomil models. The Catharist current was
of folk provenance. It had its origin in the shire of Toulouse, where it won the support of
local magnates. It was established certainly before the Schism, since already in 1022
Church authorities have performed the first burning of the group of Cathars as "heretics."
The highest development of those "religious outcasts" took place in the 12th and 13th
centuries. In southern regions of the shire, in the Pyrenees up to the seaside region of
Languedoc-Roussillon (today the world-famous holiday resort) they contributed to the
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construction of castles, which are unbelievably great in terms of landscape values.
They also exerted significant influences in the Western Italy, which, together with France,
formed the so-called Occitania. Their exciting and moving religious and social views were
exceeding the framework of Christianity and reaching syncretic links with the Manichean
122
traditions and the teachings of Zoroaster, in a European mutation.
The second movement included the Waldensians, poor townsmen, who gathered around
Pierre Waldo from Lyon, since 1173. They began their movement in Lyon and Lombardia.
They conducted their activity from Spain through Switzerland, Piedmont, up to the region
of Silesia in today's Poland (the town of Świdnica). Also important was their collaboration
with the Hussites, especially with their radical wing, the Taborites. After the introduction of
Protestantism, they collaborated with Genevan Calvinists. Their durable accomplishment
includes, in particular, the establishing of an ideological and social background for the
later-period, mature Reformation of John Calvin emanating from Geneva. The whole period of the Waldensians' activity is strewn with executions at the stake and on the executioner's block. Such brutal ways of putting them to death were due to the fact that they
were mainly plain townsmen, and not knights. Their activity met with many official condemning and punishing decisions, passed by secular and Church bodies. They have
survived until today in an endemic form (USA).
The third eminent meta-Protestant movement was that of the Hussites. They came from
the Czech state, were established from an inspiration and acted under the leadership of
John Huss, professor at Charles University in Prague. Also that movement, despite its
wide (and high) support was, actually, crushed by the rulers of Europe, with the pope's
approval. In 1415 Huss was deceitfully decoyed by Church authorities to Constance and
after hearing, despite safe conduct authorizing his security, he was seized and condemned to be burnt at the stake. Surrounded by flames, Huss in a moment of clairvoyance, proclaimed: "You will silence the goose (for Huss means 'goose' in Czech), but in
100 years God will raise up a swan that no one will be able to silence." The sense of that
cry was not understood, yet it was entered into the court files. The actual fulfilment of that
prophetic utterance resulted in a revolution in Christianity of an unprecedented popularity,
accessibility, power, durability, and prospects.
In 1517, almost 100 years later, Martin Luther, professor at the University of Wittenberg,
with a swan appearing on his family crest nailed his famous 95 "Theses of Contention"
into the church door at Wittenberg. The Theses have permanently shaken the Church
and Christendom. The Luther's genius has been reflected not only in the reformation of
the Christian faith and religion but also in a widely conceived humanistic activity. His first
translation of the Bible into German played a large role, which additionally contributed to
its popularity and influences in the West. Dark sides of his views and teachings included
hatred towards witches, Slavs, and Jews but his successors who were building up the
Reformation tempered and generally eliminated that hatred.
In 1521 the initially wavering Diet of Worms finally (as a result of intrigues) condemned
Luther and his teachings, thus sealing the disintegration of Christianity into the centralized Roman and papal Christianity, and the Protestant Christianity of various specific and
local varieties. The notion of Protestantism and Protestants was born in1529, upon the
conclusion of the Diet of Speyer, paradoxically enough, in a document, which condemned
Lutherans,. During the Diets of Augsburg in 1530 and of Schmalkalden in 1531 the Evangelical religion was gradually being recognized in a full separation from Catholicism.
Later, it became widely disseminated, from Königsberg to the Pyrenees, and then farther
all over the world.
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Knyszewski, Zygmunt. Circuit en pays Cathares – Programe de travail U.I.A. Lieux Spirituels. Reunion 3-6
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Inspired by his teachings, in the essayistic and poetic form: Nietzsche, Friedrich. Tako rzecze Zaratustra.
Książka dla wszystkich i dla nikogo. Kraków: Wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda, 2010. Following that, in music: cf.
Strauss, Richard. Also Sprach Zarathustra (1896), a tone poem.
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Soon, in 1534, Protestantism would conquer another stronghold of the world format,
namely England. Personal dispute of King Henry VIII with the pope over the king's divorce resulted in the king's schism and establishing a permanent Anglican Church. The
great success of Protestantism caused the emergence of a number of further varieties. In
addition to base groups, which were led by the most outstanding representatives of the
Reformation: John Calvin, Martin Luther and Ulrich Zwingli, also other groups, usually
derived from those base ones, attained significant position and considerable power.
The Huguenots, whose influence has extended from the Calvinian Geneva to Spain and
France, have played a great role in general history. The massacre of the Huguenots,
provoked and carried out in Louvre on St. Bartholomew's Day determined the history of
Europe, and the Huguenots won later other countries, gaining and not losing popularity
after that modern hecatomb.
The Anabaptists, (name derived from the Church Latin term anabaptista, or "one who
baptizes over again"), came from the doctrines of Ulrich Zwingli, who, however, turned
out the radicalism of their leader, Thomas Münzer, which was strikingly similar to that of
the Communism. The bastion of the Anabaptists was the magnificent capital of North
Rhine-Westphalia, the archbishop's city of Münster, where they established a fanaticallyoriented theocratic "state" under the name of the New Kingdom of Zion. They ruled in an
oppressive, tyrant way, introducing the obligation of physical work, polygamy, and abolishing any private ownership (wife sharing was permitted) and social class differences.
Then they fought battles (which they finally lost) with the king's and the archbishop's
troops. The movement leaders, including Jan of Leyden with his wives, were after brutal
tortures hung alive in iron cages lifted onto the St. Lamberti's Church spire, which was
several dozen metres high. Those cages hang there today and can still be seen, constituting the main tourist attraction of the city, equal to that of the Peace of Westphalia Hall
in the historical town hall.
Numerous varieties of Protestantism and similar religions, whose ideas verge on Christianity or go beyond it, have also contributed to architecture. The so-called reformed
churches may surprise a Roman Catholic or an Eastern Orthodox Christian with their
modesty, poverty or simply lack of details, decorations, and iconography, especially when
they are former Roman Catholic churches, which have been "cleaned" out of their décor.
The same about modesty of liturgical dresses and self-restraint in ceremonies. One
should note, however, that these are features, which after 450 years appeared in the
Roman Catholic Church as a result of transformations that followed the Second Vatican
Council in 1962. Many intellectual and architectural features of Protestantism are, through
their closeness to the rational Enlightenment thought of the 18th-19th centuries, akin to
the ideas of modernity.
It is in the same spirit, that an outstanding example of an attitude expressed in an urbanistic and architectural language happened in the Lower Silesia (the Opolskie region),
within the borders of the present-day Poland. Today one would call that attitude "ecumenism." In 1760, in the transition period between the Baroque and the early Enlightenment,
prince Christian Erdman von Württenberg-Oels (cf. Polish town of Oleśnica) established a
townlet for hunting and holiday purposes, and named it Bad Karlsruhe (presently Pokój in
Polish). The townlet, though now in a state of destruction and neglect, so typical for the
"post-German" places in the Lower Silesia today, still represents a substantial landscape
value, with its picturesque manor park furnished with sculptures.
When designing his country seat, the prince modelled it after the famous royal city of
Karlsruhe in Baden-Württemberg, creating its shape as that of a circle in the form of a
roundabout with main roads leading to it at right angles (like a regular cross). In the centre a four-sidedly symmetrical hunting lodge was erected, and on the more important of
the two perpendicular axes, two similar churches were built: one Protestant, and one
Roman Catholic (Figs. 35-38). The townlet of Pokój constituted a visible symbol of the
harmoniously co-existing, bi-religious community of Silesia. The third assimilated social
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and religious group were the Jews, for whom the prince built a synagogue and established a beautiful cemetery (the latter has been well preserved).
Here it is worth mentioning the Arians, constituting an outstandingly reputable religious
group, which rendered great services in developing new places of worship, both in terms
of ideas, and the arts. On that occasion one should pay a closer attention to those religious movements, which polemicize with certain Roman Catholic, and also Protestant
dogmas. Such terms as Arianism, Unitarianism, as well as a close in meaning Antitrinitarianism imply belief (religion) views that focus on the uniqueness of God who is alone
self-existent and immutable. Accordingly, they question the Orthodox view on the Holy
Spirit, and reject the idea of Incarnation, or the person of Jesus as God and of Maria as
God's Mother.
Some of those religious groups are close to Judeo-Christians striving for a compromise
between the Old and the New Testament. The Arians, coming from Arius (the excommunicated bishop of Alexandria) have existed since the early Christianity (3rd-4th centuries).
Similar beliefs were adopted by tribes during the Great Migration Period, e.g. the Vandals
and the Germans, in opposition to the Franks who were baptized in the Roman rite. Arianism revived in the Reformation period, on the rising tide of criticism of papal doctrines.
It aimed at the "purification" of faith, so that faith would exist in the form of knowledge
derived directly from the Holy Scripture, without accumulated interpretations built up by
later, controversial Fathers of the Church or other authors.
Arianism in Poland appeared in the period of the Reformation, and then later in the interwar period, also in the local form of the so-called Polish Brethren. In addition to the
aforementioned purification of views on the Holy Trinity, the brethren have gained an
impressive renown in the field of acknowledging the role of women as much more important than so far recognized partners of men in religious, spiritual, intellectual, political, and
state life. They produced, mainly in the 16th and 17th centuries, excellent book works and
treatises on the significant role of women in public life, and historical books on outstanding women from the past. Polish Arians have left interesting houses of worship,
similar in their minimalism to that of Evangelical churches. A brilliant and original piece of
architecture is the Arian tower in Wojciechów near Lublin, renewed by Jan KoszczycWitkiewicz, as well as the non-explored pyramidal cenotaph in Krynica near Krasnystaw.
When recapitulating on the above examples, it is possible to state that schisms and various forms of Protestantism, as well as sects (often powerful, rich and durable) caused a
substantial stratification of Christianity that neither the Counter-Reformation activities, nor
any later activities, including current ambitions of restoring the unity of Christians, could
cope with. This brings to one's mind the only, rational reflection that the said fascinating
pluralism of both religious views, and their cultural manifestations, including architecture,
deserves acknowledgment and support. Once again the idea expressed by Zygmunt
Bauman: "from tolerance for the others through understanding them, up to solidarity with
them, while maintaining that otherness" proves to be highly convincing, and offering best
123
possible solutions .
10. THE EAST: CONSEQUENCES OF THE FALL OF CONSTANTINOPLE.
THE WEST: ENLIGHTENED, NEOCLASSICAL, THE BEGINNINGS OF MODERNITY
In the epoch-making year 1453 there comes (as earlier mentioned) an irrevocable end of
the Christian world in the South East of Near Asia. Byzantium, just like Rome over a
thousand years earlier, grows weaker, falls into decadence and strife. It strengthens and
petrifies the permanent gap between itself and the West. The gap continues despite attempts made by some of the Eastern Emperors, e.g. Michael VIII Palaiologos, who
strived for reaching agreement in the names of Christ and Europe.
123
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The set phrase "fall of Constantinople," which is used in history and in everyday circulation, involves an incomparably greater problem. This is namely the permanent obliteration
of European, Mediterranean, and Judeo-Christian cultures on vast areas of the southeastern Europe and Middle East. Relationships between the European and Asian
ethoses undergo dramatic trials. Contrary to frequent opinions disseminated in Europe,
the attitude of Muslims was not so radically reprehensible, and facts often weighed in
favour of them.
Mehmed II the Conqueror orders to protect Hagia Sophia when storming the city, and
afterwards to immediately adapt the church (without destroying and devastating it) to a
mosque. The Christian elements, as well as artistic and decorative images and representations of humans and things are painted over or carved over. Most important works are
commissioned to the court architect, Sinan. It is the same man, who was the court architect of Suleiman the Magnificent, and was instructed by him to adapt the Western Wall for
the Jews. Now Sinan proceeds with necessary adaptation works in former Hagia Sophia,
providing it with valuable additions, to mention only four magnificent minarets.
Corrections, additions, and modifications do not spoil the beauty of the original structure,
which after almost 1000 years of serving Christianity, now for nearly 500 years will be
serving Islam.
This is yet another case, when those activities demonstrate the Muslim attitude of understanding and a specific solidarity with other great Abrahamic religions, both with the religion of Moses and that of Christ. This happens with a great benefit to architecture, which paraphrasing an old saying - "united can stand, divided will fall."
In that period, Hagia Sophia is getting surrounded with newly developed buildings of the
impressive metropolis, however they do not jeopardize the incomparable domination of
the temple within its picturesque landscape. The magnificent city is renamed for the third
time in its history. After the ancient name of Byzantium, the medieval name of Constantinople, now in the era of the Muslim Renaissance it becomes Istanbul. In the 1930s, after
the fall of the Ottoman Empire, Turkey turns into a democracy, with the separation of the
church and state. The eminent creator of that modern state and its first president,
Mustafa Kemal Atatürk, orders the temple to be desacralized and transformed into the
museum of past cultures.
In the West of Europe during the 18th century, in reaction to the dying away triumphalism
of the Counter-Reformation, of its patron and promoter in the form of the papal Roman
Church, and of its artistic expression, i.e. the Baroque, there begin to appear freethinking
and scientific trends, which gain in significance and success. The pendulum of history, a
sinusoid oscillating between irrationalism and rationalism distinctively moves in the direction of the latter. It was similar before ages, with the efflorescence of the ancient Apollonian classicism, then the reserved Romanesque art, followed in turn by the humanistic
Renaissance. Now there came the turn of another movement of the pendulum from the
irrationalism and expression of the Baroque to the rationalism and self-restraint of Neoclassicism. The Enlightenment rationalism and its interferences (clashes with the Church)
were manifested by extremely interesting events in the field of architecture related to
places of worship. The Enlightenment, rationalism and their artistic expression in the form
of Neoclassicism, requires (as an epoch of a great historical role introducing the 20th
century modernity) a precise clarification regarding the man-religion-culture interrelationships. In the sphere of inner, intellectual and religious life, the evolution within elites proceeded from sanctimoniousness towards consideration, scientific reflection, and even
doubts and quests.
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11. THE MERGING OF THE CLASSICISM AND THE BAROQUE.
THE PROPHETIC FACADE OF THE LOUVRE, AND THE DÔME DES INVALIDES
In the art of designing, a prophetic masterpiece of the enlightened and rationalistic classicism is the East Facade of the Louvre. That completed designer's vision outdistanced by
a whole century other evolutionary events in the field of architecture's turning from the
Baroque to Classicism. It was born in the period, when in Italy and in Germany architects
were still constructing heavy Baroque and good-for-nothing Rococo structures. The story
of the Facade and comments from the period are symbolic and fascinating. In times of his
greatest creative Roman successes, Gian Lorenzo Bernini was invited to Paris in 1665 by
the "Sun King" Louis XIV (1638-1715) to sculpt his formal bust. That phenomenal sculpture in an over-expressive, unruly style of the late Baroque, is now shown in the gallery of
Versailles and is an artistic object of the world renown.
The East Facade of the Louvre had so far not been developed grandly enough for its
prestigious, great urbanistic role, as it constituted the main frontal junction of the palace
and the city. One must remember that at the time the western side of the Louvre (now
there is the Pyramid there) was not the city yet but royal gardens, only later developed
into the Champs-Élysées and the Big Axis. Only a dozen or so years later, in 1682, the
Palace of Versailles was completed, and the court moved into it for the time until the
Great French Revolution. That was the peak rise of the Baroque art, just like in the papal
Rome, however with the difference that in Louis XIV's France the Baroque took forms of
secular magnates' complexes and of unique church facilities, such as the Sorbonne
Church, and the Dôme des Invalides.
The story of the Facade took an unusual course. The "unruly", wavy elevation designed
by Bernini, spiced up with a multitude of decorative details definitely lost to the simple,
classicistic proposal, submitted by the French architect, Claude Perrault (1613-1688). He
justified his aesthetics with a desire to make a reference to the reserved splendour of the
French Renaissance and the quality of its classical balance. The only intentional borrowing from the Bernini's concept included almost flat roofs. That resulted in a significant
turnabout in monumental French architecture, which ever since had been crowned with
high pitched roofs, modelled aesthetically after towers.
The new, highly spectacular Facade (1667-1674) facing the city centre exceeded with its
grandeur all previous colonnades since the time of the Pergamon and Rome. It presented
a single, giant-size and uninterrupted, rhythmical form, rationalistic in its contents. It proclaimed a radical turn to the immemorial classicism, which had already been known from
Egypt, Mesopotamia, Jerusalem, Greece, ancient Rome, and the relatively recent Renaissance, especially from the works of Bruneleschi, and also from Palladianism. The
classical character of the new Facade became an event also as regards urban planning,
which also remained true for ages. The Facade was placed on the eastern side of the
Palace as the first, strong urbanistic form, which later, over the centuries, would be arranging the Great Axis of the Louvre and the Champs-Élysées through the Arch of Triumph up to the Great Arch of Defence (1990).
A perfectly successful execution of the Facade and the accompanying events, as well as
next large structures erected by the Bourbons marked the twilight of the domination of
Italy as the country establishing trends in the world architecture, and the onset of the
French leadership. This was parallel with the increasing, and soon leading role of France
in the development of the Enlightenment as an intellectual trend and visual culture, with
the simultaneous twilight of the Italian, papal Counter-Reformation, and the Baroque as
its weapon. From now on France would take over the domination in Europe. Lingua
franca is becoming a global language from the North America to Petersburg, just like
Latin in the past, and English is today. Tracing the growing triumph of the Western rationalistic thought, one can conclude that the erstwhile putting off eminent thinkers by the
papacy, and forcing out their emigration to the West has after many decades rebounded
on the Church, putting an end to the brutal Counter-Reformation.
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One may easily see how ahead of its time the classicistic East Facade of the Louvre was.
This is proved by the fact that parallel to the Facade project, the slightly late Baroque was
enjoying a great triumph. Another venture was in progress in Paris, namely a significant
Baroque secular, and soon also a Church project, the Dôme des Invalides in the centre of
Paris, linked with the Seine by means of a magnificent axis, which is perpendicular to the
Champs-Élysées. The intention of King Louis XIV covered, originally, the home and hospital for aged and unwell soldiers, the Les Invalides (architect Libéral Bruant, 1670), then
supplemented with the brilliant Dôme, or the church (architect Jules Hardouin Mansart). It
is visible that Mansart imitated the concept of St. Peter's Basilica in Rome by Michelangelo. The Dôme was completed in 1679, that is five years after the completion of the
Eastern Facade of the Louvre by Claude Perrault. During the Second French Empire
period, when the cult of Napoleon was restored, the Dôme was transformed into Napoleon's mausoleum, where also his most important relatives were buried, as well as other
grandees connected with the Napoleonic era (1861). The domed silhouette of the Dôme
combined with the dome of the Abbey of St. Genevieve church, or the Panthéon, which
has also been converted from a temple into a mausoleum, form a wonderful duo in the
city panoramas.
12. FREEMASONRY VERSUS RELIGION AND ARCHITECTURE
Among those pioneer, humanistic determinants, which, through their intellectual activity,
at first put up resistance against ecclesiastic hypertrophy, and then, through the Enlightenment, gave impetus to new arts, a prominent role can be attributed to Freemasonry.
The ideologues of that freethinking movement derive its origin from the builders of the
Pyramids, from Hiram, the constructor of the Solomon's Temple, from masons, who
erected Gothic cathedrals, and finally from the Templars, who revolted against papacy.
The methodological defect of such a genetic hypothesis consists in the fundamental
worldview difference between the idols of Freemasons, and themselves. Those ancient
builders from the remote past were overwhelmed with an absolute and sanctimonious
faith, with which they approached their gods. It was for them that they built their masterpieces. On the contrary, "free masons" were free, by assumption, anti-sanctimonious, and
often liberal and even hostile towards any traditional faith.
The modern Freemasons' movement has its origins in France and Great Britain. The
basic terminology is worded in old French. It was approved in that form and accepted by
the British. This is due to attributing to Freemasons the tradition and continuity with the
Templars, with Jacques de Molayas as their last master. The French commit a grave
abuse in that respect, since they call the whole Masonic phenomenon in an egocentric
way franc-maçons, as if it were a French domain. The truth however, is different: pioneer
lodges were established in England and in Scotland in late 17th century. The first World
Great Lodge was established in London (1717). The constitution of the Freemasons'
movement was edited under the guidance of James Anderson, a Scottish philosopher,
124
and published for the first time in English in Westminster (1723).
Relations between different varieties of Freemasons and various religions are highly diversified. Upon crossing of their particular elements, those two worldview structures generate a substantial number of mutations, stretching from a complete approval to a full
exclusion. From among those mutations, the following can be specified as essential ones.
Scandinavian lodges admit only Christians. Protestantism and its clergy fully approve
membership in Freemason lodges. Rites practised in the UK and in the USA spread, as a
rule, the belief in the so-called Great Architect of the Universe. In other version, this is
believing in the so-called Eastern Philosophies, which today provide fuel for the New Age
attitudes. Hasids do not tolerate any active connections with Freemasonry, as well as
124
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Gajt, 1999.
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with other religions, including the Humanistic Judaism and the Reform Judaism, whereas
the latter two definitely approve of membership in Freemasonic lodges. The fundamental
Islam is a deadly enemy of Freemasonry, and this should be understood in a literal
sense: any attempts at joining the Freemasons' circles are punished with death. And finally, there are religions of the East, headed by Hinduism and Buddhism, which are not
tolerated among prospective Freemasons.
With time, Freemasonry developed territorially and became diversified in its variants. It
managed to cover especially those societies and countries, in which the Enlightenment
rationalism caught on, and so the West Europe up to Poland, and the USA. In those
countries a number of attractive buildings were erected, where Freemasons' lodges had
their seats. The interiors of those lodges and their décor, full of symbols, intrigue with
their semiotic mystery, resulting from suitably mysterious Masonic rituals, not known to
general public. The architecture of Freemasons' buildings and structures is predominantly
classicising, ideologically in line with the Freemasons' liberalism, and with the style of the
Enlightenment. This was so when they were built in Europe in the first instance. In the
USA, the best Freemasons' buildings, marked by their grand scale, which they owed to
the spirit of full tolerance, were constructed in the first half of the 20th century, somehow
at the end of the Neoclassicism successes in architecture.
One of the most superb exemplary buildings in that respect is the Neoclassicistic House
125
of the Temple in Washington (1915, architect John Russel Pope). (Fig. 39). In terms of
urban planning principles, it has been perfectly located in the principal point of the USA
capital city. Its ideal, classic form of a great pedestal and a lofty colonnade topped with a
sloping roof, is an echo of the alleged appearance of the legendary Mausoleum at Halicarnassus, one of the world's wonders. At the same time, thanks to such form, the Temple has matched the classicistic character of Washington, which makes it a city totally
different from other American cities.
Another exceptional work in that category is a building-monument of the George Washington Masonic National Memorial, with an impressive lodge and a museum, dedicated to
126
the memory of president Washington as an eminent Mason (1932).
(Fig. 40). The
American tolerance and even mutual understanding in respect of worldview pluralism
manifested themselves in the support for the project, provided by high Protestant circles,
and by the Jesuits. The facility has been located in a picturesque area on Shuter's Hill in
Alexandria (Virginia), on the Potomac, near the East Coast, within the regional orbit of
Washington D.C. That unusual design was created by a renowned duet of architects:
Frank John Helmle and Harvey Wiley Corbett. The former was a traditionalistic architect,
a classicist and an outstanding landscape designer, the follower of Frederick Law Olmsted and Calxert Vaux, the authors of Central Park in New York.
The latter was a go-getting modernist, promoter of tower buildings: in New York (Bush
Tower) and in London (Bush House). The Memorial was inspired by the legendary Lighthouse in Alexandria on the Mediterranean Sea, one of the ancient wonders of the world.
The characteristic feature of the Memorial building is its tower-like structure, composed of
four cube-shaped segments that are becoming smaller upwards, slightly decorated with
cornices and vertical windows. At the same time, one can distinctly feel the aesthetic
idiom of an American skyscraper, although developed traditionally as a masonry,
wall-and-opening structure. The entrance ground floor is designed as a portico, imitating
a Doric temple. A contemporary European may associate it a little bit with Moscow's
Seven Sisters.
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13. RAISON, LUMIÈRE

, RÉVOLUTION, EMPIRE

128

115

VS. PLACES OF WORSHIP

Starting from the mid 17th century, and especially in the course of the 18th century, the
Counter-Reformation and the Baroque, which was expressing it, begin to die away. The
pendulum of history, a sinusoid oscillating between irrationalism and rationalism moves
distinctively in the direction of the latter. However, that evolution is a difficult and complex
worldview phenomenon, like never before. The twilight of a sanctimonious faith and the
emergence of faith based on scientific premises, and so, a radical modification of the
religious denomination, doubts or even a departure from the ancestors' religion is a new
129
and deeply moving issue to the most eminent representatives of European elites. The
multitude of attitudes represented by those most outstanding thinkers of the age is an
amazing phenomenon. Their worldview pluralism, often an extreme one, reflects the
weight of the epoch - transformation from fiction to a possibly rationalized vision of the
world and man.
The leading precursor of modern rationalism, René Descartes (1596-1650), rooted still in
the 16th century, is a Catholic overpowered with a search for an objective truth, which
has led in the direction of pioneer discussions on the ontology of faith. One of the greatest French scholars of the 17th century, Blaise Pascal (1623-1662), the author of religious texts that are captivating even today, is actually a doubting Christian, a Jansenist,
in reality subscribing to a worldview, for which the modern literature applies the name of
Western Philosophy or Western Philosophies. The giant of French humanistic thought of
a worldwide impact, François-Marie Voltaire (1694-1778), born still in the 17th century but
working in the 18th century, a polemicist and rulers' mentor, believes in specific pantheism, a modernized polytheism.
Among the pioneers of the Enlightenment rationalism, who were fully set in the 18th century, the oldest of them, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), a manifesto writer, a superb eulogist of nature, today considered the patron of ecology and sustainable development, promoted scientific worldview, expressed by the so-called "civil religion" (lay). It
was rationalism rejecting a sanctimonious religious faith that pervades the French Encyclopédistes, who in 1751-1780 published their great, memorable work Encyclopédie, ou
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Even such jointly committed
authors differed in respect of their worldviews. Denis Diderot (1713-1784) was a believer
of the aforementioned "Western Philosophy," while his associate, Jean Le Rond
d’Alembert (1717-1783) was a Jansenist.
One of the most highly regarded thinkers of all time, a German philosopher Immanuel
Kant (1724–1804), whose most significant works fell on the late 18th century (Critique of
Pure Reason in 1781, Critique of Practical Reason in 1788, Critique of Judgment in 1790,
Metaphysics of Morals in 1797), produced an unparalleled collation and synthesis of idealism and rationalism. Being himself a follower of the idea of free will, immortal soul and
God, that scholar of an exceptional clarity of thinking and responsibility declares that it is
high time for man to cease to be a child led by hand, so he can and should think, philosophise and judge independently. In the opinion of Kant's contemporary Church authorities
expressed by the words of a researcher and a commentator, Francois Pouget, the author
of, among other books, Instructions Generales En Forme De Catechisme Kant was called
"a godless person. That statement appeared in 1790 in a collective review of Kant's latest
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publication. The present-day Catholic scholars and expert asses Kant's view and religious beliefs in a much more favourable way, highlighting his scientific "contending" with
deistic religion and its transformation, as expressed by the title of his essential treatise
131
Religion within the Bounds of Bare Reason.
Around 1750-1815 rationalism reached an amazing and absolutely innovative intellectual
and artistic height, which heralded in modernity / modernism. It is the Neoclassic Enlightenment, which was the expression of rationalism. The Enlightenment developed first of all
in France (Lumière), in England (Enlightenment), and also in Germany (Aufklärung), but
132
with a substantial output in the Polish culture, too.
The Enlightenment "directed" an
unprecedented performance. This was a contradance between religiosity and atheism.
Thanks to rationalism, religiosity was subjected to a purification removing from it superstitions and abuses. In that way, the Enlightenment carried out a mission, which was analogous to the one accomplished by reformers two centuries earlier in the time of Huss,
Luther, and their successors. Thanks to that purification and restoring a high, abstractive religious faith, it became more acceptable, especially for intelligent and educated believers.
13.1. CHURCHES - THE ICONS OF THE ENLIGHTENMENT
The Enlightenment rationalism and its interferences and clashes with the Church, as well
as decisions (springing from political events) on secularisation of church buildings and
converting them into public ones (and reverse processes) resulted in extremely interest133
ing events in the field of architecture of worship places.
A year after the end of the publication of the Great French Encyclopedia, in 1781-1782, a
brilliant French visionary of the Lumière architecture, Ètienne-Louis Boullée (1728-1799),
re-designs and shows one of his incredible manifesto designs exemplifying the Enlightenment thought. This is namely the Metropolitan Basilica for Paris (Fig. 41). It was intentionally located on the Seine, so it would constitute a modern counterpoint for the Baroque Dôme des Invalides, whose dome gilded in 1715, made it the downtown landmark.
The Enlightenment Basilica as designed by Boullée would, according to the author's intention, be both a leading church in Paris ("a new equivalent of the Notre Dame"), and a
mausoleum of the Bourbon dynasty, abolished several years later in the person of King
134
Louis XVI by the Great French Revolution.
In that light, Boullée depicts himself as a person of ambivalent views: he is an absolutely
innovative and captivating designer, but, at the same time, a conservative royalist and a
Catholic. Also his religious irresoluteness is reflecting the pre-revolutionary turmoil, in
human minds as well. In his declarations he oscillates between religious and rationalistic
attitudes. This is how he describes his design of a great temple: "…a basilica or a metropolitan church dedicated to the Christ's Body, which would be a depository of sanctity and
130
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a place of gathering for the most valuable representatives of religion." And he goes on:
"that place may provide our souls with an experience of feeling happiness and can be an
earthly paradise, indeed. It is here that those events may offer not only emotional but also
135
truly heavenly experiences."
Yet, in another place, he declares in a Scientologic or
Masonic way that he has designed "… a church or rather a basilica of the cult of the Supreme Being called the Métropole..." ("…eglise ou bien basilique du cult a l'Etre Supreme
136
baptisee Métropole…").
Regardless of those detailed stratifications of ideological and religious ambivalences, the
greatness of Boullée as a giant of architecture parlante ("the speaking architecture") consists in his force conveying great humanistic values. His vision of the exterior, and in particular of the interior space of the Basilica and the atmosphere of feelings evoked by that
space deserves a closer attention. He suggests a structure extremely monumental in the
sense of its grandeur and aesthetic power, which brings to one's mind in further associations or subconsciously simply the legendary, totalitarian Mesopotamia. Not without a
reason Boullée used to be an idol of the 20th century totalitarians, and now he enraptures
minimalists. This demonstrates the range of his genius. The building in the shape of a
cross is crowned with a dome, a simplest dome enclosed by a dense colonnade. There is
in this design a kinship with the Paris Panthéon by Jacques-Germain Soufflot (17131780), who died a year before the Boullée's design (cf. dates). However, Boullée's architecture is different, more minimalist and succinct, thanks to simple, basic solids, modularity, and rhytmicity in the decor of walls and colonnades. The mega-interior (a similar gigantic character was present in his other visionary works, e.g. the Royal Library) is devoid
of decorations, like in a Reformed church. Whole man's emotion inside the church is directed towards the altar, where due to a specially arranged light, "he will be experiencing
137
the illumination of soul during meditations or during a ceremony."
In the years that followed, the Great French Revolution, which had sprung from the
thought of the rationalistic Enlightenment, including also the intellectual climate provided
by the Great Encyclopedia, effected fundamental political, social, and religious changes.
Despite the fact that French revolutionists are commonly labelled as militant atheists,
actually the Revolution leaders were in major part believers, yet indeed, of a strong anticlerical orientation. The main edge of their criticism was directed rather against institutions and individual persons of the Church because of abusing by them religion for pur138
poses, which were most certainly secular, "for power and dough, and against people."
For example, Maximilien Robespierre (1758-1794), considered to be the most powerful of
the Revolution leaders, was an avowed deist. Figure number 2 in the leadership hierarchy, Georges Danton (1759-1794), openly declared himself as a Catholic. He confirmed it
after he had become a widower and entered into marriage again (in 1793, a year before
Robespierre ordered to guillotine him). The splendid ceremony took place in a Catholic
church although the institution of Catholic Church in France had been formally dissolved.
The anti-Church reforms underwent changes in the course of 15 bloody and dramatic
years of the Great Revolution. The time period of the Revolution extends between the
demolition of the Bastille in 1789, and crowning Napoleon the emperor in the Notre Dame
Cathedral in 1804 ("he has betrayed revolutionary ideas" - Ludwig van Beethoven, 1805).
Napoleon, being an ex-revolutionary, whom the revolution put on the throne, reconciled
with the Church in a spectacular way. He realized that being a great emperor, although
he had defeated the immemorially Christian kingdoms and European rulers, creating in
their places new monarchies, subordinated to him, he would be able to accomplish his
135
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long-term goals much more effectively with the pope and the Church staying at his side
or, at least, not against him. All that muddle over worldviews, which existed among European elites and institutions in the Enlightenment era, had an extremely interesting effect
on developing and earmarking of places of worship. Some of them, which belong to the
most important temples of the epoch, have a rich, variable and diversified history, often
representing charts of political and religious tensions, as well as transformations and
novelties in culture.
13.2. ST. GENEVIÈVE – THE PANTHÉON
One of such exceptional monuments of the worship architecture that have been evolving
139
for ages is St. Geneviève's Church in Paris.
In terms of urban planning, it has been
perfectly located on the axis transverse to the famous St. Michel Boulevard, which constitutes the spine of the Latin Quarter. The genesis of the church dates back to the votive
act of King Louis XV from 1744. After a decade of preparations, Jacques-Germain Soufflot, leading French architect and classicist, was commissioned in 1755 with the preparation of design. Later, after the design approval in 1757, he was in charge of the construction project until his death in 1780. His successors completed the construction in 1790,
that is in the moment when several months after its outbreak the Great French Revolution
was gaining an impetus. The National Constituent Assembly turned down the original
intention of making the facility a church and decided that the grand building would become a national mausoleum - the Panthéon of Great People.
There were objective circumstances, which seemed to be in favour of rebuilding the edifice in a secular spirit. It turned out that the unprecedentally large, impressively spectacular windows designed by Soufflot (they can be seen on pictures from the period) were
likely to contribute to the collapsing of the whole building. So the windows were bricked
up, thus providing inside a mood of a slightly gloomy graveness, which was good for the
contemplated mausoleum function and, at the same time, created a psychological climate
similar to that of the "great emptiness" of the Roman Pantheon. Upon the rebuilding of
bottom parts, the axial centralism with a view over the main altar, which was typical for
church buildings, was eliminated and replaced with bays resembling chapels, but more
open towards the main central interior. This lent a more intimate character to that extremely grand interior of the type of St. Peter's Basilica in Rome, and to the circles, which
are devoted to individual heroes or innumerous groups of them. Those alcoves are permeated by concentration, contemplation and silence, while in the centre there is a triumphant gigantism and monumentalism.
Napoleon (1769-1821), originally as successor of the Revolution, is a worldview rationalist, who holds scientific views. However, with time, becoming a more and more powerful
ruler, he moves to take the line of cooperation with the Church, accepting and sharing its
requirements. One could see a visible sign of that turnabout in 1806, two years after his
coronation, when Napoleon restored to the Panthéon its original role of St. Geneviève's
Church. His defeat and the Congress of Vienna in 1815 that sealed it put an end (temporarily) to rationalism, introducing in the 19th century a return to traditional monarchies and
to the old regime (cf. ancien régime). It restored the bond between the Church and the
throne, which in an obvious way influenced social engineering, arts and culture. The restoration of the Bourbon monarchy resulted in the respective restoration of the Church's
role, in this case the strengthening of Napoleon's decision to utilize the Panthéon as a
church.
The fate of the state continues to hover and in 1830 the old restored regime falls. The
July Revolution (King Louis Philip, introduction of a modern parliamentary system) finally
restores to the building the status of the Panthéon. In 1837 a gold inscription is engraved
139
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above the main entrance on the columned portico frieze, which reads Aux Grands Hommes La Patrie Reconnaissante ("To the great men, the grateful homeland"). The inscription was renewed half a century later, upon the burial of Victor Hugo in 1885. The Panthéon survived in its secular role the fall of the Spring of Nations, then the Second
Empire of Napoleon III, as well as numerous, great later events, without changing its
function until the present day. Through the 19th, 20th, and 21st centuries, the Panthéon
gains a higher and higher prestige of a national and international secular site dedicated to
high values.
It was inside the Panthéon that in 1851 for the first time ever the Foucault's pendulum
was installed to demonstrate the rotation of the Earth (again for a short time in 1955). In
1906-1922, in the middle of the Panthéon the famous Auguste Rodin's "Thinker" was
exhibited. In 2007 President Chirac unveiled a commemorative plaque in the Panthéon
with a list of 2600 names of Frenchmen, who were recognized as the "Righteous Among
the Nations" by the Israeli Yad Vashem Institute in Jerusalem for helping the Jews during
the Holocaust. In Paris panorama views, the Panthéon invariably makes a fantastic duo
with the Dôme des Invalides. Both those giant yet harmonious, domed structures of similar silhouettes make up an urbanistic, and architectural and landscaping composition in
the most central region of France.
13.3. MADELEINE
The second distinguished place of worship in Paris, and a masterpiece of the Enlightenment Neoclassicism is St. Mary Magdalene Church, popularly called in France simply the
140
Madeleine. Just like the Panthéon, it is a material witness of historical transformations,
which mark out the history of Europe and of France in the 18th and the 19th centuries. In
terms of urban planning rules, the location of the Madeleine is similar to that of the Panthéon, since it is on the closure of an axis that is transverse to a large, principal urban
thoroughfare. The Madeleine closes the elegant Rue Royale, which branches perpendicularly off the Champs-Élysées in Place De la Concorde (originally Place Luis XV, and
during the Revolution, a site on which the guillotine was installed). During the jubilee
celebrations of the 200th anniversary of the Revolution in 1989, there stood twin constructivist Liberty Towers (Les Tours de la Liberté), which formed a landscape gate on the
Great Axis.
The story of the church in its early stage was complex and tangled. Until 1182, in that
place (the then city suburbs) there existed a synagogue of the Jewish Community in
Paris. In the said year it was taken over by the bishop of Paris and converted into a small,
modest church dedicated to St. Mary Magdalene. After the area had been incorporated
into Paris in 1772, two attempts were made to rebuild it, yet both of them were unsuccessful. Finally King Louis XVI (1754-1793), the last king of France before the Revolution,
decided to build there a grand monumental church of St. Mary Magdalene, to emphasize
the significance of the site, and as an important element, which would beautify the area of
the Place and the Champs-Élysées (1777). For comparison, that was also the year, in
which Baixa, a new downtown part of Lisbon, a foremost example of the Enlightenment
urban planning, was put into use.
However, by the time of the Revolution, the structure had not progressed higher than the
basement walls. The revolutionists debated what type of a public building should be
erected in that significant place. Proposals concerned, among other facilities, archives, a
library, a festival hall, a market hall, a museum, or a session hall for the National Assembly. However, the issue did not move beyond discussions until the seizure of power by
Napoleon and crowning him the emperor of the French. In the peak period of his military
and political achievements, in 1806 he presented his idea of constructing in the area a
secular Temple to the Glory of the Great Army. At that time the area was gaining a higher
140
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and higher significance in the urban-planning design of the rapidly developing downtown
part of Paris. A professional competition was announced and adjudicated but Napoleon
rejected the verdict of the jury and selected a non-rewarded architect Pierre-Alexandre
Vignon. He represented a style, which was closer to the emperor than that of rewarded
designs, that is the most fashionable empire, or the Apollonian variety of Neoclassicism.
In that specific case, that meant an almost literal copy of an ancient Roman temple. The
design was prepared in 1807, and its immediate implementation was so much advanced
in 1808 as to perform a ceremonial inauguration of the Temple.
The fall of the empire and the restoration of the Bourbons as a constituent monarchy in
the person of King Louis XVIII (1814-1915, Congress in Vienna), progressive in relation
to the 18th century absolutism of the ancient regime, is reflected in another, for the third
time, return to the idea of proclaiming the temple the Church of St. Mary Magdalene. Under the new powers' rule, construction works are managed by Napoleon's architect, Pierre-Alexandre Vignon, until his death in 1828. New competition is arranged (1828) and
adjudicated (1829), and a new architect and also a sculptor are selected. Those continuators of the project introduce essential interior development and sculptural elements, with
the tympanum in the first place. The tympanum performs a crucial iconic role as sign
visible from the Rue Royale axis. It shows the Last Judgment, and Mary Magdalene
kneeling at the feet of Christ the Supreme Judge, intercedes for sinners.
The non-completed and non-consecrated church operated provisionally until the July
Revolution (1830, made famous by, among other things, a picture by Delacroix Liberty
Leading the People). The Revolution brought a system of liberal monarchy (the so-called
July monarchy) with King Louis Philip, and fell in 1848 (the suppressed Spring of Nations,
return of empire with Napoleon III). Soon after they had seized power in 1830, the "July"
liberals changed the purpose of the building for the third time. The non-completed Madelaine was proclaimed the monument to the "Repeated Revolution" and a symbol of reconciliation between authority and nation, or a hybrid of kingdom with democracy. This
was a significant step towards the process of limiting monarchy in favour of the parliamentary system which, within a century, led to the present-day formula of a constitutional
monarchy, which is almost a symbolic one (United Kingdom, Spain, Belgium, The Netherlands). In order to highlight the dynamic character of new authorities under the reign of
Louis Philip, in 1831 the nave of the national monument was vaulted.
What amazes most, is the complete incoherence between that interior and the beautiful,
reserved, succinct, rhythmical architecture of an ancient temple, modelled after a classic
peripteros with an eight-column front. The interior is dominated by domes on full arcaded
arches (semicircular), supported with thick pillars, with tacked on dummies of Corinthian
columns, with coloured and gilded decor of planes and surfaces oversaturated with details, simply on the verge of kitsch. In addition a lantern was added on the first dome before the chancel, creating a suggestion of a cross-shaped arrangement. This is an intolerable mixture of aesthetic features taken from the Diocletian's and Hadrian's Thermal
Baths, from St. Mark's Basilica (Venice), and St. Peter's Basilica (Rome). Essentially, a
distinct beginning of eclecticism manifested itself.
Temporarily in 1837 a group of pragmatists suggested that the status of the building as a
monument to national reconciliation should be revoked and that the building might best
be utilized as a train station. Today such proposal in that place might sound shocking. Yet
Paris before the installation of the subway system (in 1900, the Second World's Fair; in
1889 the First World's Fair resulted in the construction of the Eiffel Tower) was in the
1830s such a large city that it needed a railway system which could enter deeply its
downtown areas and run partially buried under the ground level, (cf. train stations Austerlitz, Montparnasse, Orsay, North Station, St. Lazarus, East Station, West Station.) Today,
the Metro Madeleine station is one of the most important underground stops. However,
the concept of the train station was rejected. The authorities considered another experiment with secular functions for the Madeleine to be insufficiently justified, and that is why,
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after the speeding up of finishing works, in 1842 the Ếglise de la St. Madeleine was consecrated as a Catholic church. It has remained so until now.
Today this is an official seat of the Archbishop of Paris, also a place of spectacular official
and private religious ceremonies, often of a snobbish nature (christenings, weddings,
funerals - cf. famous pompes funèbres). It also is a place for the cultivation of high culture. Its splendid organ and good acoustic parameters cause that the Madeleine is a
number one place for that type of music in Paris. The array of eminent organ players
employed by the church includes such great artists, as Camille Saint Saëns (second half
of the 19th century) and Gabriel Fauré (the turn of the 19th and 20th centuries). Presently
within the church, especially in its gardens and lay rooms, modern sculpture exhibitions
take place, usually of a representational art profile but not necessarily a realistic one.
13.4. WARSAW, POLAND. ST. ALEXANDER'S CHURCH
– A CLASSICIST WITNESS TO HISTORY
The Enlightenment has not been an epoch of the domination of church architecture, as it
has been characteristic for the Gothic art and the Baroque. Rationalism that dominated in
the Enlightenment thought reduced earlier preferences concerning church construction
projects. The institutional Church was weakened when compared to past times. That is
why the number of churches built in the Enlightenment age is relatively smaller than in
the past, and also the quality of the Enlightenment worship places is, to a major extent,
average. Their architectural appearance is less expressive than before ages, while being
more reserved, often stereotyped, and less church-oriented. For that reason, they could
easily have been converted to public buildings, and sometimes simply looked like ordinary civil buildings. Through the industrial revolution, the Enlightenment was bringing
civilization and culture closer to modernism.
This paper, which is a wide fresco of historic accomplishments, has not much place for
standard churches of the Enlightenment Age: classicistic, rationalistic, cool in their expression, which modern scholars associate simply with minimalism. In the light of the
method adopted herein, consisting in emphasizing inter-religion conflict and reconciliation
relations, as well as architectural events that are manifestations of those relations, especially interesting in the 18th-19th century (Neo)-classicism is the phenomenon of utilizing
the "pagan" antiquity aesthetics for Christian buildings, and especially for those of the
Roman Catholic Church, particularly hostile to that "paganism."
The first in terms of chronology example selected is a masterpiece of Polish culture and,
at the same time, it provides a testimony of Poland's complex history, especially of its
period related to the Russian Orthodox tsar and an oppressor, who at the same time was
141
fascinated by the Catholic Poland and Poles living under his "Moscowian boot." That
masterpiece, which belongs to the most beautiful classicistic buildings in Poland, is St.
Alexander's Church located in Three Cross Square (Polish "Plac Trzech Krzyży") in Warsaw. That place is a specific "witness" of the unfortunate history of Poland. The Square
was created by will of King Augustus II, beginning the southern route (the later Aleje
Ujazdowskie,1724) from the side of the city. In order to indicate the distinguished site, two
crosses were set up at both sides of the avenue axis (1731). In the first years of reign of
king Stanisław August Poniatowski (he reigned in the years 1764-1795), within the
framework of "good order" activities and "smartening up of the city appearance," the
Square was covered by a scheme of re-arrangement (1770). The implementation of that
project included demolition of old shacks and other ruins, and through that obtaining
valuable land plots, extending the Square, and opening vistas. The project was completed in 1787 that is in the period between the first and the second partitions of
Poland. The Square was lined with classicistic buildings, and as a result the city acquired
141
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several beautiful houses: a palace designed by Domenico Merlini and tenement houses
built by Antonio Corrazzi (1792-1877), the most outstanding Warsaw architect
of the Enlightenment.
In the Napoleonic period of the Duchy of Warsaw, to commemorate the entry of the victorious Polish army commanded by Prince Józef Poniatowski, a triumph gate was installed
in the middle of the Square (1809). Later, that idea was repeated for various purposes. In
1815, there again emerged an intention of using the same idea on the occasion of the
arrival of Tsar Alexander I, and to erect a durable monument to the tsar. However, he
142
ordered that funds should be used for constructing a Polish Catholic church in the area.
Design and construction works started immediately, and the church was completed in
1826, under the management of Chrystian Piotr Aigner (1756-1841), a tsarist confidant
and a fervent performer of his will. The church was given the name of St. Alexander's,
obviously to adulate the tsar. Given all those bad features of his character, Aigner was
still a brilliant architect. The church is a magnificent work of the supreme European format. It has ideal proportions, which do not evoke a slightest feeling of disharmony. Its
"white Apollonian minimalism" is endearing. Finally, there is no so blatant an imitation of
the Roman Pantheon in a miniature like in the case of the majority of other churches of
the same age (although official design assumptions provided that the church would be
the Pantheon in 1/2.5 scale). Summing up: it is equal of comparable in scale Enlightenment churches in France and Italy (cf. next two examples). In 1845, the name of the
Golden Crosses Square was introduced.
After the January Uprising, there follows the tightening of tsar's repressions. One of them
concerns changing the name of the Square, and naming it after Tsar Alexander I. At the
end of the 19th century, in view of the fact that additional floors had been added to
houses that surrounded the church, and because of the construction of new, equally high
buildings, it was recognized that the church was already relatively too low. Therefore, the
most outstanding architect in the Kingdom of Poland, Józef Pius Dziekoński (1844-1927),
carried out extension and a radical redevelopment of St. Alexander's Church in 18861895. That was an aesthetic failure and an unfortunate turn of events for the context of
the Square. The outcome of the redevelopment, and comparison of two versions of the
church can provide a sheer lecture on what Eclecticism was in general, and especially, as
a direct follow-up to Classicism. Józef Pius Dziekoński was an excellent architect. He has
made a name for himself by numerous, outstanding and lasting works, including Holy
Saviour Church in the first place which, beautiful in itself, as regards its urban-planning
has impressively "constructed" the axis of Marszałkowska Street and Saviour Square. It
was quite the opposite with St. Alexander's Church.
The memorable original facility - Aigner's design, beautiful in its "rationalistic, minimalist
purity" was completely changed and distorted. The earlier succinct white cylinder of the
main body of the building was enclosed with a grey, thickening layer, alternated with rich
mouldings and decorations. On top of it, in place of an elegant flat dome set on a glazed
143
tambour, a "parody" of the dome of St. Peter's Basilica was erected. The earlier, classic entrance portico in the form of a six-column arcade was changed radically. A long
"neck" with a nave inside was added, in the resemblance of "stretching" St. Peter's Basilica by Maderna. It is for that reason that the clear Aigner's rotunda became a hybrid of a
rotunda and a nave.
At the entrance, two small towers, "resembling those in the Cracovian Christmas cribs"
were added. For that reason, too little place was left for an elegant portico, so that is why
only a narrow and tall, four-column, completely aesthetically "diverging" portico was provided. In order to finally grind down harmony and solemnity, yet in compliance with the
142
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doctrine of Eclecticism, a small round gloriette on columns was added at the church side,
with no justification either in terms of function, or aesthetics. Similarly deformed in the
Eclecticism time was St. John's Archcathedral in Warsaw. That deformation was particularly painful when seen from the side of Świętojańska Street, in the view of the main
facade of the cathedral, rebuilt in a pseudo-English neo-Gothic style. Only after the
war, the cathedral was beautifully rebuilt by Jan Zachwatowicz in the original Netherlandish Gothic style.
When Poland regained liberty in 1918, the Square of Alexander I was immediately renamed to become the Three Crosses Square. The third cross contained in that name was
the cross placed on top of St. Alexander's Church dome.
The tragic period of 1939-1944 has left the urban complex of Warsaw and all its architecture in ruins. Still before the introduction of the socialist realism in the first years of the
rebuilding of Warsaw, a great Neoclassical building of beautiful proportions is erected.
This is the building of the State Committee for Economic Planning. Soon the institution's
name and building become ominous to Poles since they symbolize imposition and brutal
enforcement of the Stalinist system in economy (cf. Hilary Minc, the fifth person of the
Stalinist regime after Bierut, Cyrankiewicz, Rokossowski and Berman). Also the House of
the Party, located close to the Three Crosses Square, is a work from before the socialist
realism. It was constructed in the period of a relative political tolerance in the Communist
Poland as a result of a competition (1947, Wacław Kłyszewski, Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki), in the so-called "capital-city style", or a variant of Neoclassicism that had
been developed in the pre-war period. Construction began in 1948-1952, fortunately
enough without any changes in the spirit of socialist realism, which was decreed in June
144
1949, although the intended use of the building would be likely to favour such attempts.
Already in the period of the imposed socialist realism, in 1949-1950 a full rebuilding of St.
Alexander's Church is effected, in a purely Aignerian classical form, without any socialist
realism influences. Although rebuilt, the church is visually an authentic piece of work of
the Warsaw Neoclassicism from the period that followed the reign of King Stanisław Au145
gust Poniatowski. The rebuilding was made possible thanks to the monument conser146
vation design prepared by Stanisław Marzyński (1904-1992). He was an eminent researcher of historic landmarks, including among other buildings the Royal Castle in
Warsaw, and, at the same time, a creative architect, the author of, among other projects,
the church in Zbrosza Duża, made famous as a refuge for democratic opposition activists
in 1976-1981. Similarly, in St. Alexander's Church during the martial law period in Poland
(1981-1983) there existed an important contact point of the Underground Solidarity
movement.
In the course of the political and economic transformation in Poland after 1989, both the
church and the Square have been provided with a contextual enriching in the form of a
slightly pretentious Sheraton Hotel (1994-1996), but, first of all, of a succinct, classicising
corporate office building (presently housing the ING Bank). That modern office building,
finally completed in the Millennium period, can be defined as classicising because
of its reserved and contextual scale, horizontalness, succinctness of its body, consistent
modular rhythmicity, general climate of the New Simplicity, nearing that of the minimalism. Its close confrontation with St. Alexander's Church shows the timelessness
of a classic idiom.
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The classical style in the arts has for ages remained above time, function and, what is
more important, above worldview differences. The most recent attempts at redesigning
the Square have failed, just for the lack of feeling that idiom of timelessness. The "misguided" competition adjudicated in 2010 demonstrated that semi-literate designers, and
also the jury, did not comprehend the culture of shaping public, elegant, monumental and,
at the same time, cosy, toned and green downtown spaces in a historical, highly prestig147
ious metropolis.
13.5. NAPLES AND POSSAGNO IN VENETO
A work, which, in a sense, is analogous to St. Alexander's Church, and which is considered characteristic for the Italian Neoclassicism in shaping places of worship is St. Francis of Paola Church in Naples, constituting the culmination of the central, urban square
complex (Fig. 42). That place is an evidence of the history of South Italy in the 19th century, its winding paths and changeable fate dodging between revolution, empire, an artificially imposed restored monarchy, and, finally, liberation and government elected on the
will of people. In the second layer, the church has experienced changing fortunes as regards its purpose, from a secular, sycophantic monument dedicated to a tyrant to a beautiful dedication to the great saint in the form of just a church dedicated to him.
In that case, the primary masterpiece is an urban facility in the form of a monumental
square, and the secondary work is the temple, which constitutes the culmination of that
square. The said urban masterpiece is the impressive Murat's Forum, initiated in 1809 by
Joachim Murat, Napoleon's marshal and brother-in-law, the king of Naples appointed by
him. The Forum has been boldly outlined in resemblance to St. Peter's Square in Rome,
extending between the historical Royal Palace of Naples and a contemplated (in place of
a demolished historical monastery) grand building to commemorate Napoleon (architect
Leopoldo Laperuta). After Napoleon's defeat and following the restoration of the Bourbons in Naples in 1816, the newly "installed" king Ferdinand orders to shoot his predecessor and continues the construction of the Forum under his own name.
Instead of proceeding with the non-completed, grand Napoleonic building, he orders to
continue the construction project in accordance with the designs of Laperuta, yet to make
it a Catholic church. The church is then dedicated to St. Francis of Paola (1416-1507),
who towards the end of his life in the early 16th century used to live in the monastery
demolished by Murat. St. Francis of Paola is a magnificent, prophetic personality of the
15th century Church, a friend of popes, humble in relation to simple people, a great al148
moner, the founder of Minim Friars, an order of the most humble rule. The construction
of the square and church lasted altogether from 1809 to 1846. After Ferdinand, two
of his successors on the Naples and Sicily throne continued the construction. Following
the fall of the monarchy, in the course of Italy uniting, in 1860 the Forum was renamed
to the Plebiscite Square to commemorate the historic act of people's voting thanks to
which the former puppet Kingdom of Naples united with the newly established, free Kingdom of Italy.
The said project is, first of all, a brilliant urban-planning piece of work, which in the course
of the 19th century was a historical area of political conflicts, and which, owing to that,
evolved from the status of a ceremonious space to that of a public space. The church is,
to a major extent, similar to other Neoclassical structures, inspired by and modelled after
the Roman Pantheon. The rotunda, which constitutes the real body of the church clearly
refers to the Pantheon, is constructed monolithically, without window openings and, generally, without external decorations and details. The only modern element is a glass lantern on the top opaion. As compared with the graveness of heavy neo-Doric porticos,
known from the already mentioned projects implemented at the time in Berlin and in Pos147
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sagno, as well as applied in the Murat's Forum colonnade, the light, six-column Ionic portico at the entrance to the church devoted to a Minim Friar, St. Francis of Paola, gives an
impression of something fleeting and almost frivolous.
Another place of worship, which is modest yet abundant and complex in terms of its contents, and which is little known, is the Holy Trinity Church in Possagno, Italy (built in
149
1819-1833).
It also is called the Tempio Canoviano that is "Canova's Temple." The
name comes from the originator, ideologist, sponsor, and partially a constructor of his
own project, namely the brilliant Italian sculptor, Antonio Canova (1757-1822). He was
born in that small town near Treviso, in a beautiful place of the Veneto region, where the
Venetian plain turns into the Alps. After his life spent on the glittering career of a
sculptor in Rome, especially as Napoleon's personal favourite, at the end of his life, consumed by diseases, he invested his possessions in constructing a votive church in his
"little homeland."
The design in its professional architectural aspects was made, with Canova's assistance,
by his friend, an outstanding Venetian architect, Giovanni Antonio Selva (1751-1819), the
author of, among other projects, the world-famous La Fenice opera theatre in Venice, as
well as a number of outstanding landscape projects around Venice. In 1819 (the year of
Selva's death and three years before Canova's death), the project was launched. The
church was superbly located at the end of the town's main, broad central avenue, which
climbs onto the hill. From that place the church dominates over the town and its surrounding, and can be seen from a distance of several kilometres. It is a synthesis of the Athenian Parthenon (entrance), the Roman Pantheon (nave) and an early Christian Basilica
150
Classicists of the Enlightenment in opposition to classicists of the Renais(chancel).
sance were interested not only Roman but also in Greek models, and drew their inspirations from them. It is for that reason that the grand entrance complex directed towards the
town is a creative replica of an eight-column frontage of a Doric-style temple. In turn, the
basilica-like raising of the chancel above the level of floor covered with the round nave
cupola was an obvious tribute and a functional reference to the tradition of Eastern Christian churches. The main body of the church is a rotunda and, just like in the previous
example, it has a modern glass lantern on the top opaion of the cupola, which is an additional aesthetic element at night, in addition to the illuminated body of the church.
Canova was a son of a stoneworker from Possagno, that is why, in addition to his artistic
genius, he had a perfect knowledge of and was an expert in the utilisation of sculpting
and building stones. That is why, within three years (1819-1822), and with the assistance
of the local community, he managed to gather required materials of the supreme quality
(especially white marble, white limestone, and white marble aggregate for mortars)
and set the project implementation direction. The construction was completed ten years
after Canova's death, at the end of 1822 and in the beginning of 1823. The church is acknowledged to be the leading work of Italian church architecture of the late Enlightenment
period, when the ethos of Neoclassicism begins to interlace with the beginnings of Eclecticism (cf. the Neue Wache by Schinkel in Berlin, dated 1818 and created based on similar principles).
On the 200th anniversary of Canova's birth (1757-1957), following the joint initiative of the
local community and Italian authorities, great architect Carlo Scarpa accomplished in the
vicinity of the Tempio Canoviano another project, called the Museo Canoviano (1957),
which was partly adapted in historical buildings, and partly new. The museum is, as always in the case of Carlo Scarpa's works, a magnificent complex, which combines the
aesthetic qualities of the tradition legacy with sophisticated modernity. The museum is
devoted both to the person of Canova, and to the region and town of Possagno, also
149
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housing space for temporary fine arts and culture exhibitions. It is a fantastic example of
supplementing a historical place of worship with a masterpiece of a modern secular culture. Conclusions drawn from that successful project confirm an opinion that the Enlightenment and its visual image in the form of (Neo)classicism have provided grounds for the
worldview modernity, as well as science and culture of the 20th century, and - within their
frameworks - especially for architecture.
14. SITUATIONS IN PALESTINE IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES.
WORLD WARS AND THEIR OUTCOMES
After the conquest of Constantinople, the advance of Islam towards Europe was first
stopped by King Jan III Sobieski near Vienna, and next pushed back by the Austrian Empire to the Balkans where it survived in domination until World War I. At that time in Palestine, thanks to the Zionist movement and the inflow of Jews from diaspora to their historic homeland, starting from 1855 Jews began to outnumber Islamists in the area. Jewish settlements and social houses began to emerge in the suburbs of Jerusalem. Synagogues turned out to be less needed, since newcomers from all over the world were often
far from a religious orthodoxy.
Somehow for the sake of the balance of power, in the second half of the 19th century,
also Christian states (especially England, Germany, France, and Russia) started to intensify their activities in Palestine, and particularly in Jerusalem. On the pretence of caring
for pilgrims and under a cover of charitable and aid operations, and by means of numerous huge projects, those states were creating for themselves, on the verge of the world
war, strong bastions of influence in that strategically important area.
An example of a quasi-religious or a quasi-evangelising expansion, which actually
strengthened German Anglo-Saxon, or even Scandinavian influences in the Holy Land is
the so-called Tomb in the Garden in Jerusalem (Fig. 43). Following suggestions developed on the basis of non-scientific speculations of German Protestant (Otto Thenius,
1842), and next English authors (Col. Claude Reignier Conder, 1870; Fisher Howe, 1871;
Gen. Charles George Gordon, 1883) a pilgrimage and education garden was established
in 1883 in the north part of Jerusalem, ca. 1 km from the city walls, at Nablus Road. The
centre of the complex is a rock of the shape similar to that of a skull (cf. Golgotha, place
of the skull), in which there is a tomb. The place of that "alternative" burial of Christ is a
popular tourist attraction, especially for Protestant groups from the USA, German and
Scandinavian countries. The majority of Christian theologians reject the said interpretation, considering it simply an anti-Church activity.
It is by far more positively that one can assess the example of the French expansion, as
shown by the Church and Hospice of Saint Vincent de Paul, built in Jerusalem in 1886
(Fig. 44). The French Hospice Saint Vincent de Paul Foundation became at the end of
the 19th century one of important institutions, which were tools of expansion of European
powers in the strategic Middle-East area under the pretence of charity and care for pilgrims. The Church and Hospice complex has the most attractive location among other
European projects in Jerusalem, within the defence walls of the Old City, in the direct
vicinity of the Basilica of the Holy Sepulchre. The church, designed by a French architect
and historicist, Jean-Baptiste Lepère, is simply very skilfully stylised in the Romanesque
art spirit. Tourists often consider it to be a work dating back to the Crusades' time. In the
superb church interior with sculptures of Christ and Mary, there take place renowned
Israeli youth choir festivals of classical music Hamshishalayim, with an active participation
of the Jewish audience. The complex has gained in an extra attractiveness after the renewal of its bulwark as a luxury mall and entertainment area in 2006-2010. That prestigious project implemented by the most outstanding, living Jewish architect, Moshe Safdie,
shows off the Catholic temple as a masterpiece in an urbanistic and architectural context.
Especially at night, the splendid, variegated illumination of the renewed district addition-
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ally highlights the Church of St. Vincent de Paul against the background of the Hospice
and its environment.
World War I turns out to be a critical turning point. As a result of the war, the Ottoman
Empire is removed from the European continent. Next, following military and diplomatic
actions in 1917, the British retake Palestine from Muslims. The Islamic elements are
forced to lead a fragile co-existence with the Jews in the so-called British Mandate of
Palestine (1917-1948). The League of Nations and the Treaty of Versailles confirm in
1920 the said Mandate, that is a trust territory under the British management, aimed at
the establishing of rules of peaceful coexistence between Palestinians and Jews.
The right to share the use of the biblical Holy Land boosts impressively the momentum of
the Jewish activity. A poor, seaside colony of Jaffa develops and blooms into a modernist, Bauhaus-like "white" Tel Aviv. In the west Jerusalem there flourishes a beautiful Jewish district of Mamilla (cf. Figs. 41-44). It is located beyond the Old City walls, behind the
151
Zion Gate and the Jaffa Gate, near the Tower of David. The Old City still remains in the
hands of Muslims. Nevertheless, Jerusalem and the Temple Mount are open to general
public.
The 1930s exacerbate the political and cultural, as well as the religious situation because
of the strengthening of totalitarian regimes in several significant countries (and especially
in Europe), which ultimately bring about World War II. Such regime authorities generally
cut themselves from religion, discourage their communities from it or simply prohibit it,
and conduct a conflictual policy in relation to the domestic church hierarchy and its world
superiors. Alternatively, such regimes enter into time-serving alliances with the most conservative representatives of the clergy.
A specific oddity in that context was an attempt by the Nazis at winning over German
Christian Church elites, especially the Catholic Church and Vatican. The Nazi neopaganism mixed up with an old German mythology, and their hatred for all others who
were different from them, a contempt for the weak and excluded were, in view of Christian criteria, the unambiguously disqualifying factors. Yet, for example, the bishop of Cologne permitted to decorate his cathedral, the symbol of Germany's dignity, with Nazi
swastika banners (Fig. 45). Those issues, along with numerous other generally unknown
aspects of totalitarianisms from the first half of the 20th, once minimized or fended off,
152
now are becoming the subject of a in-depth research.
On the opposite side, there was an uncompromising attitude towards Nazi threats and
pressures expressed by cardinal von Galen, the indomitable bishop of Münster, a heir of
an eminent Westphalia family. The magnificent Münster cathedral, which was subordinated to bishop Galen constituted during the war a major stronghold of resistance to the
Nazi policy and a refuge for its victims. Heavily bombed and destroyed, it was rebuilt after
the war thanks to its great protector and his successors from the same family, in an interestingly modern shape. It was there, where in1966 the first performance of Krzysztof
Penderecki's St. Luke Passion took place, constituting an significant step towards the
cultural revolution of postmodernism (Fig. 46).
As far as the Middle East is concerned, the second turning point, no less critical and epochal than the first Great War, is World War II, and its consequences for the Holy Land.
The Palestinians have to cope with a challenge of coexistence with the state of Israel,
which came into existence by the decision of the newly established United Nations, during their inaugural plenary meeting in San Francisco in 1948. However, instead of peace,
151
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an era of dramas and turbulences followed. The events of 1948, 1955, 1967, and 1975
determine the sinusoid of fickleness and changeability of relationships between those two
elements, their alternating advantages in dominating over the Temple Mount, Dome of
the Rock, Jerusalem, and surroundings.
After the regaining by the Jews of their joint rights to Jerusalem as a result of the Six-Day
War in1967, they carry out an impressive renewal of their quarter. Renewal projects include, in particular, the conservation, restoration, redevelopment, and creation of places
of worship and other religion-related facilities. The following should be mentioned in that
regard: the rebuilt Hurva Synagogue, the innovatively redeveloped Main Rabbinical
School, and a beautifully minimalist, impressive Torah Library, which dominates over the
Wall Plaza. First of all, the said Western Wall Plaza was extended by the so-called Cave,
or a large space ca. 100 x 40 metres, adjoining the Wailing Wall and the remaining section of the Western Wall (Fig. 47). A progressive novelty is a sector for women, which has
been sectioned off at the foot of the Wall. (Fig. 48). Another consistent project is that of
grand-scale archaeological and monument conservation works at the south-western corner of the Temple Wall, in the historic City of David, the oldest settled neighbourhood of
Jerusalem. The area probably conceals revelations concerning the last period of the
Temple's history and its destruction, as well as the times of Jesus that were earlier by
several decades (Fig. 49).
In the system of domination of Islam and Judaism in Jerusalem, Christians (Orthodox,
Armenian, Catholic, Protestant) constitute a definitive minority. Owing to that they have a
sort of a comfort of non-involvement and non-participation in dramatic and often bloody
153
conflicts between the other two great religions and their national representatives.
Following the attitude of Pope Pius XII, badly assessed by some historians, the issue of
toning down and resolving the Christian-Jewish conflict has greatly benefited from his
successors: Pope Paul VI, through his historical visit to Israel, and Pope John Paul II,
through his moderating actions (prayer at the Wall) and, what is more important, through
his phenomenal naming the Jews as the "elder brethren in faith."
Great expectations, yet only temporarily, were connected on the secular and national
levels with the Camp David Accords (1978, a significant name in the selection of a place)
signed by Egyptian President, Anwar El Sadat and Israeli Prime Minister, Menachem
Begin. The second portion of such epoch-making attempts at reaching an agreement
included talks ended up with the Oslo Accords (1993) signed in Washington between
Palestinian leader, Yasser Arafat and Israeli Prime Minister, Yitzhak Rabin. Both stages
of those peace talks were reflected in the form of Nobel Peace Prizes awarded to their
participants. Terrifying events, which followed and which tragically recapitulated those
attempts resulted in the discontinuation of them. Top negotiators were assassinated:
Anwar Sadat (in 1981), and Yitzhak Rabin (in 1995) by their fellow countrymen, who represented uncompromising, anti-reconciliation circles. The Egyptian president was killed
during a state military parade by officers of his army, members of an extremist Islamic
organization. The killer of the Israeli prime minister was an educated man, a former student of a rabbinical school, who shared the extremist Zionist views.
Interesting in that regard are observations and views of a highly-placed and educated
person, a Black Friar, who has for years been working in a prestigious French research
establishment in Jerusalem. He claims that Muslims both in the past, and today, despite
problems left over from the past, have generally maintained a conciliatory and peaceful
attitude to the members of the other two great Abrahamic religions. However, they radically exacerbate their attitudes and actions in a situation when their higher values and
acquired goods are endangered with any threat (a view expressed during a discussion
attended by the author in Jerusalem in 2009).
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15. THE TRANS-MILLENNIUM: TOWARDS TOLERANCE,
UNDERSTANDING AND SOLIDARITY
Three thousand years, which separate the present-day epoch from the times of legendary
religions, ancient leaders and their works (from Nimrod's Babel Tower, the mission of
Zoroaster, and the First Temple of David / Salomon), and over two thousand years of
documented and explored times of world religion histories allow to look at the subject
matter of this paper with a suitable detachment and in a twofold way. The so-called civilizational here and now, and within it the cultural modernism (the Modern Movement) of
the second half of the 20th century and the first decade of the 21st century appears in the
close "wide-angle lens" perspective to be a unique and most important period. However,
in a "telephoto" image of those three thousand years of prehistoric and historic fates of
culture, the said 60 years of modernism occupy as little as 2% (two percent). Despite that
tiny share, it is another essential stage of continuation, offering innovative contributions of
a vital significance for that bigger whole.
Considering the point of view, which is of interest for this paper, modernism has contributed (especially as a result of tragic experiences of World War II) a need for tolerance,
which has been growing within elites and spreading within communities, in various aspects of the meaning of that word. It concerns, in particular, such aspects which can
make it possible to avoid catastrophic and tragic conflicts. First of all, one may indicate
race, national and religious tolerance here.
A perspective frame showing that last tolerance aspect from a Catholic viewpoint indicates a significant threshold, which has successfully been crossed on the way to reaching
an intra-religion agreement, and showing opportunities for adjusting the conservative
interpretation of religion towards opening, modernity, and, especially, tolerance. That
threshold was the Second Vatican Council, summoned by Pope John XXIII (1962), and
two pontificates that followed it: of Pope Paul VI, and of Pope John Paul II. In addition to
a striking "creative jump" made by the authors of changes introduced by the Council and
directly upon it termination, a memorable process of post-Council reforms and, more
broadly, of the post-Council era was initiated. As far as tolerance, mutual understanding,
and respect for other religions' views are concerned, the period of 38 years after the
Council has produced considerable changes.
Firstly, the notion of Christian unity and cooperation, or ecumenism has become radically
re-oriented: from the earlier intentions of Catholics to have other Christians "converted"
and subordinated to the Roman Catholic Church to a vision of a good co-existence on
equal, autonomous and independent rules. Today, it would seem impossible to claim that
non-Catholics should "return to the bosom of the Church" meaning specifically the power
of Vatican and its hierarchy. Let us substitute to virtual roles in this understanding e.g. an
Orthodox Jerzy Nowosielski, and an evangelical Jerzy Buzek. Such way of thinking used
to result in conflicts, which considering the 20th-century consciousness, are absurd, e.g.
the conflict in the Northern Ireland, that is in the United Kingdom, a state of such venerable religious and civilizational traditions.
15.1. TAIZÉ, ECUMENISM, SYNCRETISM
Speaking about ecumenism, it is impossible not to pay tribute to and express gratitude for
a great, super-creative and effective project of the Ecumenical Community of Taizé (Fig.
50). The project initiator, Brother Roger (Schutz, 1915-2005), of a Swiss and Burgundian
nationality, a Calvinist, a man who can be described as a great prophet of the turn of
centuries, arouses supreme admiration. Already in the hard 1940s in France (the German
occupation, the Vichy regime) he was taking the risk of looking after and helping political
refugees, prisoners of war, Jews, and orphans. He worked at Taizé in Burgundy, where
his mother was born. After the war in 1952-1953, he drafted the rules and developed the
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Community, whose leading motto was reconciliation, and ecumenism and a widely-open
worldview acceptance the ways to attain it.
Thanks to the evidently high value of the Community and its success, especially among
the susceptible and ambitious youth, Brother Roger was invited as an observer to the
Second Vatican Council in Rome. Here he found a support from and established a longlasting friendship with a young bishop from Poland, Karol Wojtyła, who was very active
during the Council works. In the course of the Council, high Protestant officials and
Catholic cardinals visited Taizé. As a result of that inspection, the Community was accepted by them. During the decades that followed, Taizé became a living symbol of unity
of (especially) young Christians and other believers in search for higher values.
Gradually, the Community was obtaining the acceptance of the Church authorities, which
was crowned by its harmonious relationships with Pope John Paul II, and next Pope
Benedict XVI.
The charismatic Brother Roger could, in an unprecedented way, by his teaching and by
his personal example, abolish and tone down the previously festering religious differences. Aged 90, he died a martyr's death, stabbed during an evening prayer in front of
very eyes of thousands of people. A particularly convincing thing from the viewpoint of the
ideas of ecumenism and reconciliation is that in his will he designated Brother Alois
(Löser, a Bavarian Catholic, educated in Baden-Württemberg) as his successor. The
original temple of the Community at Taizé was a beautiful, small, Romanesque church.
The architecture of the new church, designed by a French architect, Brother Denis Aubert, is not a masterpiece from the outside. The church interior, however, despite its pretentiously disorganized altar, is highly impressive thanks to a bold interior arrangement in
the form of bright red, large triangular "sails."
In addition to ecumenism, still another key issue, more difficult but also more critical in the
light of present-day conflicts (to mention only terrorism and some of contemporary wars)
is that of syncretism. That wide notion concerns, in this case, an agreement between
religions that are more thoroughly diversified than Christian denominations united by the
person of Christ. Still the biggest discord exists between the three great religions, which
have their common roots in the Bible, and the person of Abraham as a symbolic figure of
that tradition. The new and iconoclastic teaching of Jesus ensuing on the basis of the Old
Testament, followed directly by that of St. Paul in the 1st age, in the realities of the Roman Empire evoked an immediate extremal hostility of the Jews, and soon persecutions
from the Romans, after which there erupted and consolidated the Jewish-Christian conflict. In that situation the teaching of Muhammad originated in the 6th/7th century and
henceforth growing into power overlapped with that dispute of the two Biblical religions,
thus creating the conflict in the triangle of the Great Religions. That conflict has, in various forms, lasted until now and despite active attempts at resolving it (see Section 12)
there is nothing that would announce is effective quelling and ending.
15.2. TEMPLES IN THE USA: TRANSCENDING DIVISIONS
A pioneer land in the sphere of a broad acceptance of various religions is the USA, by
virtue of its multi-culture community of emigrants from various parts of the world. After
having cracked down on slavery and its disgraceful outcome that the racist Ku-Klux-Klan
was, the USA began to build a pluralistic future. In order to maintain its functionality, it
was inevitable to provide for a proper religious pluralism. A successful, yet risky for those
days (1956-1962) experiment in that field was the idea, design, and accomplishment, and
especially, an ideal operation of the United States Air Force Academy Cadet Chapel in
Colorado Springs (Colorado) (Fig. 51), designed by an outstanding modernist Walter A.
Netsch junior (1920-2008) from Skidmore, Owings & Merill design office. An expressive
structure, composed of repeated, sharp steel pyramids pointed at the sky, yet rigorous in
their modular rhythm was literally "showered" with various prestigious awards and prizes,
and was in the 1960s/1970s a catchy architectural pattern with many imitations. That
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spectacular temple has from its very beginning been serving equally Catholics, Protestants, and Jews. Nowadays, it also serves the believers of Islam. Among main users of
the chapel, that is officers and cadets of the US air force, there are many people of black
and Asian races, which lends a splendid human flavour to the Chapel. This is especially
so during frequent marriage ceremonies when brides and grooms are of different religions, and ceremonies take place simultaneously in accordance with different rites.
A later (1980) outstanding and known church building in the USA, whose mission extends
beyond religious divisions, is the Thorncrown Chapel in Eureka Springs (Arkansas). The
chapel is dedicated to all people of good will, including also non-believers. It is described
as one of several icons of the 20th century American architecture (Fig. 52). The facility
was constructed in the peak period of the architectural postmodernism, stimulated by the
publication of Robert Venturi's Complexity and Contradiction in Architecture (1966). The
design was prepared also under a strong influence of views of Frank Lloyd Wright (just
like another famous chapel in Sedona, authored by a student of Wright).
The author of the Thorncrown Chapel, which is also a place of concentration and visits for
doubting and seeking persons, was architect Euine Fay Jones (1921-2004), a disciple of
154
Wright, often consulting his master. Twenty years after Wright's death, so to speak in
tribute to his teacher, Jones designed the Chapel: an extremely simple as concerns its
body ("a hangar") but magnificently subtle as concerns it structure of innumerable
wooden slats linked by means of simple carpenter's knots, thin steel bars and reinforcing
flexible connectors, filled with full-transparency glass, open to the forest space. In recognition of its ideological, architectural and landscape values, Jones received the gold
medal of the American Institute of Architects, the highest professional award granted to
designers in the USA.
15.3. THE TEMPLES: OF PEACE AND OF GOOD WILL
An unprecedented, revelatory attempt in this field was the idea of the Temple of Peace. A
proposal was made in 1985 to erect such place of worship in Lublin, Poland, on the borderland between the West and the East (the so-called Poland's Eastern Wall). The selected region was a place, in which before the war Catholics, members of the Orthodox
Church, Protestants, Muslims, and Jews lived together in harmony as neighbours. The
exact location of the Temple was in the city outskirts of Majdanek, a site of one of the
most horrible, apart from Auschwitz, places of extermination. A national architectural
competition was announced and adjudicated, which provided highly attractive and intel155
lectually stimulating materials.
The guiding idea was to create a spatial layout in the concentration camp landscape, and
within it a compact built feature, housing seven identical in size chapels, linked by a
common public space. Six chapels would be devoted to selected religions, while the seventh would be a place for non-believers, and all those who doubt and seek. The impressive number of works entered for the competition amounted to 186. The first prize was
awarded (Marek Kowicki and Piotr Wzorek, with the team) as well as several other prizes
and distinctions, and a special honourable mention (Witold Gawłowski and J. Krzysztof
Lenartowicz). All awarded and honoured works have demonstrated an excellent ideological functional, and aesthetic level. They still constitute a great step towards shaping
communal places of worship, not diminished by the lapse of time (Figs. 53-66).
In the course of proceeding with the contemplated project there occurred conflicts, typical
for the clash of opposite views as described herein. In opposition to placatingly prediposposed individual Catholic priests, who provided patronage for the competition and repre154
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sented the intellectual elite of the clergy, representatives of the Polish Church authorities
after having familiarized themselves with the design considered the whole project inadmissible, since it broke out of the principle of domination of the Catholic religion. In the
meantime, Protestants from the then German Democratic Republic funded a symbolic
bell, which was hung as a provisional votive offering in the place of the temple location.
Following that, representatives of the Jewish circles withdrew from the Project Committee
and also withdrew their financial contribution to protest against the bell which, according
to Jewish beliefs, disturbed the calmness of the martyrdom site. Despite the political
156
transformation of 1990, no agreement could be reached, and the project failed.
In the new Millennium one can distinctively perceive the ongoing changes towards admiration for multiculturalism, merits of particular cultures and religions, and so drawing
common values from pluralism that integrally combines their diversified identities. This
concerns, of course, also the colourfulness of external aspects - liturgy, dresses, arts and
architecture - but, first of all, intellectual and sociocultural richness. For example a cool,
rational ethos of Protestants and a warm emotional ethos of the Orthodox Church believers superbly contrast and supplement each other, complemented mutually by the ethos of
Catholics, which is on the middle ground of those aspects. The extension of the multireligion United Europe onto the countries of the East and of the North distinctively shows
the advantages of that positive synergy.
It is Protestantism that currently dominates in experiments connected with the development of interdenominational temples. This is a faction of Christianity, which is most open
to ecumenism, and probably generally, among all serious religions, ready to engage in a
dialogue with infidels, close to the ideals of interdenominational tolerance, agreement and
solidarity. It is just from the Protestant circles that the most interesting contemporary
communal temples come from.
Among those temples, an extremely attractive is the Temple of Good Will (Portugal Templo da Boa Vontade) in Brasilia (Alexandre Chan, a student of Oscar Niemeyer, 1989)
(Figs. 67-68). It has the form of a snow-white hexagonal pyramid (yet on a square plan),
composed of triangular, ideally smooth and sharp slabs of a minimalist nature. There are
gaps left between them, filled with green glazing that provides a sort of a kitschy appearance. On the pyramid top there is a round opaion, which gives additional light from the
top. The opaion cannot be seen from the outside, it is hidden behind vertices of main
sloping slabs. The project investor is a community association, called the Legion of Good
Will (Portugal Legião da Boa Vontade, in short LBV) established in Portugal in 1950 and
then successfully affiliated in Brazil.
The Legion (which is described by critics as a populist Masonry) follows ecumenical intentions but actually it has slightly shamanic and sectarian deviations. The main symbol,
which dominates in the main altar in the form of a great, glass rosette, and which also
constitutes the general LBV logo of the association is a round mandala of a pictorial,
blurred shape, which resembles a wild flower. Despite its architectural attractiveness, the
whole undertaking leaves a European Catholic with a controversial impression, or even a
dubious one from the point of view of religion. The LBV project presents as if the second
side of innovatory ecumenism / syncretism in an American and Latin American style, not
157
only territorially far remote from the sources of great religions.

156
Cf.: http://www.majdanek.com.pl/obozy/majdanek/pmm_swiatynia_pokoju.html. Another exmaple of a lost
opportunity for constructing in Poland a magnificent temple of a world ideoogical, architectural and landscape
class was the abandonment by the Polish Church authorities of the construction of the National Divine Providence Temple according to a design prepared by Marek Budzyński, the first award-winning design, which would
warrant the project implementation.
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Cf.: http://www.tbv.com.br. Temple of the unrestricted Ecumenism.
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15.4. FROM CONFLICTS TOWARDS RECONCILIATION
Another segment in the structure of modern inter-religion relationships, and, specifically,
an expression of the lack of mutual understanding includes internal conflicts between
factions of Islam, e.g. between the Sunnites and the Shīites. Still a different character is
that of the hostility of Islam towards religions of the Far East. In the latter case a resounding example of the said hostility was the destruction of big Buddha statues at Bamiyan by
the Taliban. Viewed from the European perspective, religions of the Far East seem to be
underrated, whereas in addition to the grandeur of high culture, especially as regards the
construction of temples and worship complexes, their power in the sense of the numbers
of adherents, e.g. the Hindus, makes the issue of the wide syncretism a very serious
problem for the future. A major undertaking in that respect was a meeting held by Pope
John II on the World Day of Prayer for Peace with leaders of 12 most numerable religions
of the world in Assisi on 27 October 1986. Note that the main opponent of that meeting
was Cardinal Joseph Ratzinger, the then Prefect of the Congregation for the Doctrine of
the Faith, currently Pope Benedict XVI.
During his pontificate, Pope John Paul II engaged in a number of crucial, risky for those
times, pioneer conciliatory actions. He visited a mosque and a synagogue, and had
friendly dialogues with muftis and rabbis. His efforts bore good fruit and he had pupils,
who were worthy of him. The burial ceremony of late Archbishop Józef Życiński was attended and honoured by the Chief Mufti of Polish Muslims, Nidal Abu Tabaq, and the
Chief Rabbi of Poland, Michael Schudrich.
Pope John Paul II prayed at the Wailing Wall and left there a slip of paper with a written
intention of reconciliation. His empathy covered also the atheists, which was a complete
exception within Church hierarchs. Seldom reminded is the brilliant piece of his memorable homily delivered on 2 June 1979 under the cross in Victory Square in Warsaw ("...Let
your Spirit descend...") when mentioning the statue of Christ in front of the Holy Cross
Church which had been destroyed during the war, he declared that Christ had suffered
both for believers, and non-believers.
In the field of culture, a fantastic and brave experiment towards reconciliation is an Arabic
and Jewish youth symphony orchestra, established by a great Argentinean conductor and
pianist of Jewish descent, Daniel Barenboim and his Palestinian friend, Edward Said
(1999). The great conductor and pianist, an emissary of Palestine's agreement with
Israel, together with his son, a violinist, tours the world with the orchestra. Members of the
youth orchestra include young and talented artists from Egypt, Iran, Israel, Jordan, Lebanon, Palestine, and Syria. The challenge for the second decade of the 21st century is,
therefore, the continuation of the so-initiated progress: from tolerance, through agree158
ment, to solidarity (Zygmunt Bauman). For architects, who support with their imagination and talents good intentions by advocates for such bond, there exists an opportunity
for contribution in the form of seeking proposals to construct interdenominational places
of worship.
15.5. THE WORKS OF ISLAM AND JUDAISM ON THE VERGE OF THE MILLENNIUM
At the end of the 20th century and at the turn of the Millennium, tensions between the
Arabic and the Jewish worlds increased. Those tensions were reflected in the radicalisation of fundamentalist attitudes by representatives of both Abrahamic religions. Parallel to
the intifada in situ one can notice a strong expansion of Islam in a global scale. That tendency is also displayed as regards places of worship. Among works of Islam that sprang
up within past twenty years, the top one is Hassan II Mosque in Casablanca (1993) (Figs.
69-74). This is the tallest Islam structure in the world, its minaret is 210 m high. In terms
of capacity, it is the fifth largest mosque in the world. 25,000 people can conveniently stay
158
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inside it, while within squares that surround the Mosque, both those arcaded and those
open to the sea, some 80,000 people can freely attend gatherings. The aesthetics of the
Mosque's architecture and details is unambiguously conservative, in fact it constitutes an
eclectic pastiche of generally existing aesthetics of mosques, with the simultaneous substantial increase of an average mosque dimensions.
The main author of the Mosque is a French architect, Michel Pinseau, which is understandable in view of the still existing cultural dependence of Morocco upon the colonial
tradition originating from France. The Mosque is a significant landscape phenomenon. It
is located at the junction with the coastal line of the Atlantic, while from the side of the
city, it constitutes a spectacular ending of the city, highlighted by the giant minaret tower.
The minaret dominates the more so that the adjacent quarters of Casablanca are developed with low, seaside buildings typical for a traditional health resort (cf. Casablanca,
1943). Viewed from the side of the sea, the spatial complex of the Mosque is an impressive "watchman" of the city, and the tower, in addition to its power of influence as a religious symbol, is a perfectly operating lighthouse which, besides its practical navigation
function, is also a symbolic object.
Also Judaism, both in Israel and in the Diaspora, can boast significant religious projects,
first of all related to the literal reconstruction of synagogues that were destroyed as a
result of discriminatory activities or war operations. Projects, which deserve attention in
that context include the rebuilding of the beautiful, as if minimalist Hurva Synagogue, the
main synagogue of Jerusalem in its Old City (2010), and the reconstruction of the main
synagogue of Berlin, richly ornamented and covered with elaborate mosaics (1995). Another outstanding work, though a completely modern and innovative, is the New Synagogue in Dresden (architects Rena Wandel-Hoefer and Wolfgang Lorch, with team, 2001)
(Figs. 75-78). The synagogue was constructed exactly on the foundations of the former
synagogue from 1840, built by Gottfried Semper, an eminent Dresden architect of the
eclecticism era, the author of the illustrious opera building.
The New Synagogue does not resemble either its prototype, or a traditional synagogue at
all. It is a combination of two abstract, bulky, compact cubic structures (the sacred element and the hall of memory), between which there is a nice, cosy community yard, or a
garden, separated from the city by balustrades and planted with discreet greenery, while
the building walls are covered with evergreen climbers. The two solid structures are different, they are based on cubic proportions but are modified in a trapezoid and a reversed-step form. The construction material is, traditionally, Germans' favourite beige
sandstone, superbly applied in the tectonic sense, with minimal, abstract slot windows.
The whole creates an excellent impression. The facility was shortlisted for the Mies van
der Rohe European Union Prize for Contemporary Architecture in 2003, co-financed by
the EU Office in Bruxelles and Mies van der Rohe Foundation in Barcelona. Finally, the
Synagogue lost in competition to Zaha Hadid's Hoenheim Terminus.
15.6. IN THE 21ST CENTURY TOWARDS OPENING
159

An expression of a positive, ecumenical "solidarity thinking" , unquestionable in its ideological clarity, is the Protestant and Catholic church of St. Mary Magdalene in Freiburg in
Baden-Württemberg, Germany. (Fig. 79-81). In the said region of Breisgau, almost on the
German border with Switzerland, there lives a bi-religious evangelical and Catholic community, which has traditionally coexisted enjoying the best possible relationships. In a
way, the said church is a spatial representation of such unity in duality. It was built in
2004 based on a design prepared by the KSG design office from Cologne: Johannes
Kister, Reinhard Scheithauer and Susanne Gross.
Its layout is the following: a central entrance hall, or a spacious porch, from which one
enters straight the central hall, or a nave, which is common for all attendees. At both
159
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sides of the nave, behind sliding walls, there are two aisles, or wings, for both religion
groups, similar in their size to the said central segment. When partition walls are slid shut,
the side halls can be entered through internal portal gates. Meetings and ceremonies are
held either separately (with partition walls closed), or jointly (with partition walls slid open)
in a great common, open three-aisled interior. In terms of their aesthetic appearance, the
interiors are extremely raw, with a brutalizing pure concrete decor, just like the external
body of the church, which is heavy, bunker-like in its massiveness, of a slightly crystalline,
triangular divisions of structure. Its somewhat obtuse greyness - literally and figuratively,
as well as plain unsophisticated proportions are neither contextual, nor do they gentrify
160
the surrounding.
A highly professional and contemporary in its character - these are the features of St.
Henry’s Ecumenical Art Chapel, designed by Matti Sanaksenaho, Pirjo Sanaksenaho,
and Enrico Garbin from Helsinki, assisted by interior designers Kain Tapper and Hannu
Konola, 2005) (Figs. 82-86).
The Chapel has been erected in the romantic scenery of the former Nordic shrine on a
lofty rocky island near the Finnish city of Turku. The Chapel body is succinct, uniform, like
a turned-over boat, organically continuing the rocky substrate. Viewed from a distance, it
looks as it were made of an ideally polished red wood. Closer examination shows that the
cladding is made of thin leaves of refined copper. The cladding harmonizes with the surrounding pine forest. The place of worship is combined within a single elongated and
axial enclosed structure with an art gallery. One enters the building through that gallery
and follows the axis towards the nave.
The road leads from the darkness of the porch to the brightness of the chancel. That
brightness comes from side glazings near the altar, which in the beginning are hidden
from the eyes of the person entering the Chapel. During the ceremony, one can watch
the exhibition. Despite the modernity of the overall concept and its functional solution, the
atmosphere associates with a small, primordial Scandinavian church. This feeling results
from wood consistently applied in the Chapel interior. Glued, pine arch girders symbolize
dense (at 2 m centres) rafters, as well as organic ribs, which are the ark's frames. The
wood has its natural colour, and it is expected it will gradually be turning red. Onlookers
claim that the Chapel makes an impression of the combination of Finnish organic architecture by Alvar Aalto and Rheima Pietilä with Japanese Shintoistic minimalism of Tadao
Ando.
The bi- and sometimes multi-functionality of that temple creates inside it an atmosphere,
which is incomparable to that specific for interiors of either Catholic churches, or Protestant houses of worship. Sometimes there simply progresses a collective life, not fully related to religious actions of cult practices and celebrations. There are art exhibition
vernissages, which spread across the whole interior and move to its surrounding. Groups
of visitors come to see art exhibitions or participate in such artistic events, as happenings
and interactive installations. There are also workshops, whose main activities take place
in the exhibition part but peaceful meetings, sketching, artistic concentration, meditation,
or a simple breather can find place in the chapel nave, with due respect paid to the altar
and the surrounding chancel.
The facility has literally been "showered" with various awards and prizes. In the year of its
consecration and inauguration (2005), it received two distinguished Scandinavian architectural and construction awards: "Roof of the Year" and "Wood Triumph", awarded by
the optimised opinions of Scandinavian architectural associations, and the public Internet
poll. In the same year, the Chapel was honoured with "Church Cultural Award". On that
occasion, the archbishop of the Northern Reformed Church delivered a significant speech
160
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on the value of denominational temples. During the Venice Biennale (2005), the Chapel
was displayed in an exhibition and a multimedia form, and got the highest opinions, both
as regards its design, and ideological values. In 2007, the Japan special edition of Architecture and Urbanism was devoted to the Chapel, and on the World Expo in Tokyo in
161
2008 it represented Finland in the exhibition segment of the Holy Space.
Among the most recent works, there is a facility, which particularly implements principles
of modernity in relation to a multi-worldview temple. This is a minimalist, wooden Ecumenical Field Chapel at Bödigheim near Buchen in Baden-Württemberg (2009) (Figs. 8790). Not only its architecture, but also ideological bases and way of the project arrangement have deserved a highest attention and approval, which was reflected in its fame and
a high award. As previously mentioned, Baden-Württemberg is a German Land with a
most favourable social climate of religious opening. Another factor, which additionally
fosters such an ecumenical project is the declared, by principle, progressiveness and
modernity of the local community at Bödigheim and in the region of Buchen. The community calls itself the "new-modern community," although the town is just celebrating the
162
1000th anniversary of its founding, as symbolized by a big medieval castle. While utilising in a constructive way war destructions and an opportunity to have the locality reconstructed and rebuilt in any way, the community chose modernism.
That modernism was demonstrated by the housing projects, construction of schools, a
hospital, and successively, of a golf course and a business park. All those facilities have
been linked by a network of efficient roads, with particular emphasis on the public transport, also in the whole commune's and region's scales. The Protestant congregation,
headed by its progressive pastor Dankwart Moser-Feesche, proved to be equally
modern. The reverend became the chief originator of the project, and commissioned architect Dea Ecker from a neighbouring town to develop it. Dea Ecker is a graduate of the
famous Illinois Institute of Technology (IIT), or the New Bauhaus, established by László
Moholy-Nagy in 1937, after the expulsion of Bauhaus from Germany. She invited for cooperation Frank Flury, her college mate, currently an IIT professor and a practitioner,
head of a design office with great successes in the field of socially- and ecologicallyoriented projects.
In the new project arrangement, the design office of Dea Ecker became a contact unit to
maintain relations with the investor, authorities, and residents. Frank Flury became the
chief designer, and a group of 12 students from his ITT class prepared the documentation
and constructed the chapel. In their school in Chicago they were awarded semester and
civil construction apprenticeship credits. The group of students included persons of various nationalities and different religious and faith outlooks. Local craftsmen declared their
willingness to assist in the construction. They tended the students in the construction
process and made their workshops available for construction works. Local residents
made financial donations (e.g. to cover travelling costs) and donations in kind (bricks,
mortars, gravel, wood, steel). One of the families offered its land plot for the Chapel.
The Chapel was located on a picturesque, slightly convex upland dominating over the
inhabited valley, linking above the upland visually in a far neighbourhood with an equally
high castle hill. No vehicle road was envisaged, and only a convenient path for wheelchairs, bicycles and pedestrians. The path leads to the Chapel through a designed pebble yard (20 m x 20 m), which constitutes direct surrounding of the Chapel, partially
framed with hedges. The pebble yard isolates visitors from the meadow, field, and potential mud, and it is relatively stable to allow standing or crossing it. Despite its status of a
half-paved surface, it is permeable and biologically active.
161
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The Ecumenical Field Chapel is an extremely simple woodwork structure. Its outer dimensions together with the structure are about 3.30 x 6.60 x 9.90 m, with a step-like arrangement and with a lower entrance part (3.30 m), terminated with a vertical tower (9.90
m). The structure has been set on the ground with a 10-centimetre gap to enable air circulation, dampproofing and outflow of water from the floor of post-demolition clinker offered by a neighbour. A plan view of the Chapel shows three squares put successively
together, all sized 3.30 x 3.30 m. The first of them is only a flat entrance platform. From it
a simple door leads through the first, auxiliary segment, 3.30 m high ("the profane element"), through a corridor, near a wooden stall, which serves as a vestry. Next further
straight on through that segment, now extended, with a longitudinal bench and without a
ceiling to the tower, which is the main target area of the nature of a sacred space (again
3.30 m x 3.30 m, 9.90 m in height).
The structure of the tower in one-third of its bottom part (up the height of 3.30 m) has
solid wooden walls, which enclose the space, thus creating a mini-interior. The interior is
covered, blocked up to the height exceeding that of a man, preventing one from turning
one's eyes to the outside. The top two-thirds of the tower are openwork, made of horizontal wooden strips set at an angle, like in a traditional window Venetian blind. Thanks to
such arrangement, when looking at the tower diagonally from the outside, or dynamically
when walking around it, a spectator can see fine flickering optical effects (op-art), generated by slanting strips, which are superimposed on one another in the foreground and in
the background. In terms of pure structure, the strips are mortised into four, sturdy corner
posts that constitute quoins of the tower. The roof on them is flat, finished at the bottom
with a simple, slat modular structure of square fields. Local larch wood was applied, of a
substantial sap contents (thus no need to be seasoned) that provides wood with moisture
and fire resistance. The structure has been calculated to withstand wind pressure and
suction strength of the so-called 100-year wind, that is a wind force that, theoretically, is
likely to occur in situ only once every hundred years.
After the consecration of the Chapel in 2009 by a Protestant bishop and opening it for the
public, it raised a considerable interest on the local and national levels, bringing recognition for its originator and ideologist, the Reverend Moser-Feesche, for his congregation,
as well as local community and authorities. "In recognition of the architectural rank of the
idea, design, and way of construction of the Ecumenical Field Chapel in Boedigheim,
Germany" the American Institute of Architecture AIA awarded to professor Flury and his
12 person strong team of students working off their spring semester in the Advanced
Design/Build Studio of the IIT in Chicago the Distinguished Building Honor Award 2010.
Thanks to that success, disseminated by the media, the project gained a worldwide renown in professional circles and in the public opinion, especially in the circles interested
in and related to a broadly-conceived ecumenism that goes beyond the framework of
Christianity, and to the idea of multi-worldview places of worship.
The authors' declarations and experts' opinions brought interesting information on subtle
aspects pertaining to the creation of the Chapel. This is how Frank Flury spoke about his
understanding of the Chapel: "... an interdenominational chapel, a space for people who
are in a search for God - a place for quiet reflection, but also one that welcomes hikers
163
and cyclists who appreciate a rest stop that has a sense of beauty."
The ultraminimalist form of that cosy facility had, in the authors' imagination, three inspiring models, descending from completely different "other worlds:" Jerusalem Temple (the main
building), Bödigheim castle tower, and local tobacco curing kilns (tobacco is the main
plant cultivated by local farmers). In terms of its succinctness and direct comprehensibility, the division into the "profane" and the "sacred", and the consistent use of the idiom of
simple woodwork structure tradition, the Chapel is akin to previously presented St.
Henry's Ecumenical Art Chapel in Turku, which is by four years younger. In terms of its
163
Flury, Frank. Field Chapel by Students of the College of Architecture, in Boedigheim, Germany.
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dimensional and expressional minimalism, however, because of the (semi-openwork)
closing of the walls of the "sacred" and directing the visitor's eyes mainly upwards, towards the sky, and also because of its location among fields, the Bödigheim Chapel
evokes irresistible associations with the famous Peter Zumthor's Brother Klaus Field
Chapel (2007). However, considered specifically, both similarities are very remote, while
analogies concern mainly ideological aspects and associations of a higher order.
The above examples constitute a wonderful, heartening aesthetical variety when compared with the contemporary architecture, which is pretentious, commercial, looks like
from a fashion journal, and oversimplifies values. This is a peculiar and a further reduction of the upper limit of humanity's honour after the 20th-century modernism, which has
elevated the Enlightenment rationalism and "scientific" socialism up to the atrophy of
transcendence, and, following it, of morality. The growingly important and urgent task in
the 21st century has been the provision of places of worship, which would be open, and
which would invite to the very same space and at the very same time people of various
religious traditions and practices, having different worldview beliefs together with all those
who seek, doubt and reject faith.
It is the role of contemporary elites to propagate deep and high values in the face of an
overpowering simplification of values and lowering of moral ambitions in favour of pragmatism, hedonism, egoism and seizing the day without a broader and longer perspective.
The speed and style of life is another factor that calls for creating the aforementioned
innovative places of worship "for all and for everybody." Many people are unable to find
time to pay a visit to a temple, calmly and for a longer time, although in principle they
would be willing to do so. Others do not have a motivation but should a place of worship
find itself on their way, they would use it, even if for a moment of introspection, thinking
about one's life and one's problems, for concentrating and calming oneself down, for an
intellectual relaxation.
In view of said determinants which have been sketchily outlined, it is the need of present
times to create modern and innovative places of worship: unpretentious, non-costly and
visually modest, which would be acting soothingly, and not be dazzling with a superficial
or an expressive, simulative décor. In addition to free-standing units located in cities or in
open air landscapes, places of worship should be incorporated into facilities that build
164
and generate social groupings:
railway stations, hypermarkets, theme parks, general
and refined culture establishments, just like it already occurs in hospitals, and in special
education and rehabilitation places, such as young offenders' institutions, prisons, as well
as uniformed service centres.
16. SUMMING UP
Relationships between people springing from differences in their belief and religion outlooks have had in the course of the whole explored history, and still have a peculiar and
strong influence on political, social and cultural events, including architecture. That is why
the said relationships have also influenced, and continue to influence the development of
places of worship, their sacred and profane elements, including also architectural layouts,
and simply, the creation of cities. Places of worship and, in particular, temples of various
religions are, in an obvious way, different due to liturgical and cultural guidelines prescribed or required by religious authorities. However, there exist aesthetic differences
between buildings within the same religion, which result from different local cultures, in
which such buildings have been born.
A completely different, yet characteristic phenomenon is that of buildings, which have
changed their intended religious use under the impact of historic events. Following the
impact of the Reformation, certain Catholic churches were transformed into Protestant
164
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houses of worship, the so-called reformed churches, e.g. in the area of Transylvania.
After World War II, in Communist Poland, Orthodox churches in the east part of the country were converted into Catholic ones. There are abundant worldwide examples of demolishing temples and erecting on their sites new places of cult of other religions brought by
the invaders and conquerors. Places of worship and the architecture of temples experience a superimposition of layers of successively dominating cultures, a sort of a correspondance des arts, an artistic merging of the arts, which provides a synthesis of all the
arts, e.g. like in the Wawel Cathedral in Kraków.
The religious borderlands, regions of a closer or a more distant neighbourhood of various
faith believers have been, and are challenges for a mutual respect, and also for a harmonious construction of own temples of different religions close to one another. Finally,
there is a challenge of the most recent times - universal places of worship, a great idea,
which may give birth to a great architecture. "Great" in the sense of its guiding spirit, in
the sense of defying thousand-year-old stereotypes and historical reasons, not necessarily great by its sumptuousness and size but quite the opposite - it can be modest and
plain, minimalist and ecological. It should foster sustainable development, both spatial
and social. Ecumenism and syncretism plus a place for doubters and seekers, offer opportunities for stimulating the creative ambitions of designers, for creating new spatial
events, which give new aesthetic shivers and foster mental climates.
In the space-time narrative about the architecture of places of worship in relation to issues that are relevant now and in the near future, between king Nimrod's Tower of Babel
and the students' Field Chapel one can see an extreme distance, diversity in almost
every field, however, with a single and important exception in the form of a certain significant analogy between the Tower and the Chapel. The underlying motive in each of those
both cases has been a quest for human fellowship transcending divisions, for the sake of
higher values contained in a religious creed or in a search for such creed. The architectural directing of human eyes upwards has for thousands of years been symbolizing
man's heading towards those higher values. Different, yet akin immaterial beings: faith,
prayer, concentration, communitiveness (a sociopetal interaction) have been providing
motivation for that process. And finally, we come to Bauman's notions of tolerance, un165
derstanding, and solidarity, not exacerbating but considered in a calming, soothing and
conciliatory way. All that to be able to differ beautifully thanks to personal and group wisdom, honesty, morality, and ethics.
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ARCHITEKTURY I WZORNICTWA
ARCHITECTURAL MOTIFS IN POSTMODERN FURNITURE DESIGNS
CRAFTED BY ARCHITECTS IN THE 80S OF THE TWENTIETH CENTURY,
COMPARED TO GENERAL TRADE OF ARCHITECTURE AND DESIGN
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STRESZCZENIE
Tematem artykułu jest omówienie związków ideowych i estetycznych pomiędzy twórczością architektoniczną i wzornictwem, a szczególnie projektami mebli, architektów postmodernistycznych w latach 80. XX wieku.
Słowa kluczowe: architektura współczesna, współczesne wzornictwo, postmodernizm.
ABSTRACT
The theme of the article is to discuss the ideological and aesthetic relationships between
works of architecture and design, especially furniture designs crafted by the postmodern
architects in the 80s twentieth century.
Key words: modern architecture, contemporary design, postmodernism.
ARCHITEKCI WSPÓŁCZEŚNI I WZORNICTWO
Stosowanie motywów architektonicznych w projektach mebli jest zabiegiem stosowanym
od antyku, poprzez średniowiecze i czasy nowożytne. Pozwala to analizę wzajemnych
relacji pomiędzy architekturą i formami wzornictwa mebla w rożnych perspektywach czasowych i formalnych.
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Rozwój nowoczesnego wzornictwa powiązany jest wyjątkowo blisko z rozwojem współczesnej architektury. Na fakt ten wpłynęły dwa podstawowe czynniki. Po pierwsze rozwój
współczesnego wzornictwa, podobnie jak rozwój współczesnej architektury, sprzęgnięty
był z ogólnymi tendencjami w rozwoju społecznym ostatnich stu sześćdziesięciu lat.
Po drugie przez znaczną część tego okresu architekci stanowili podstawową kadrę projektantów wzornictwa i dopiero stosunkowo niedawno doszło do usamodzielnienia zawodu projektanta form przemysłowych, choć nadal wśród osób zajmujących się wzornictwem architekci zajmują jedną z wiodących pozycji.
Początki związków architektury i wzornictwa współczesnego związane były z narodzinami
architektury nowoczesnej i rozwojem przemysłu około 1850 roku. Architekci, poza projektantami samoukami, stanowili wówczas podstawową kadrę zajmującą się projektowaniem
dla przemysłu. Przykładem działań demonstrujących nowe podejście, łączących idee architektoniczne i idee wzornictwa, może być projekt krzesła i ławki ogrodowej Potsdam
z 1825 roku autorstwa Karla Friedricha Schinkela (1791-1841). Autor ten, wokół którego
stworzyła się jedna z najbardziej charakterystycznych szkół architektonicznych pierwszej
połowy XIX wieku, kojarzony jest przede wszystkim z twórczością architektoniczną. Przyjęte przez niego zasady kompozycji formy bazowały na zredukowanej interpretacji form
historycznych, w tym szczególnie form klasycznych. Projekt krzesła i ławki ogrodowej
Podstam stanowi jedno z jego najbardziej oryginalnych dzieł, w którym udało mu się
wyjść poza schemat zredukowanej formy historycznej. Żeliwna konstrukcja ławki zaskakuje harmonijnym połączeniem form historycznych i przetworzonej formy bionicznej, nawiązującej do roślinności ogrodowej. W okresie tym także inni architekci tworzyli projekty
mebli. Rewolucja przemysłowa wprowadzała nowoczesne rozwiązania techniczne, ale
bazowała na formach historycznych. W Anglii większość mebli okresu regencji i epoki
wiktoriańskiej była bardzo ozdobna i wykorzystywała motywy architektoniczne. Podobne
tendencje panowały także we Francji i w Niemczech. Przezwyciężeniem tych tendencji
stał się ruch Arts and Crafts 1, w ramach, którego podjęto próbę stworzenia nowej estetyki, która łączyłaby problemy architektury i przedmiotów użytkowych.
Pierwszym z momentów szczególnej aktywności architektów w obszarze wzornictwa była
secesja. Większość ze znanych twórców architektury secesyjnej tworzyła także w obszarze wzornictwa, a szczególnie mebla. Było to konsekwencją charakterystycznej dla secesji próby stworzenia działa totalnego, które łączyłoby różne dziedziny sztuki. We Francji
szczególnie interesujące w tym względzie były działania Hectora Guimarda (167-1949),
przedstawiciela paryskiego nurtu secesji, autora wielu projektów mebli drewnianych
w formie zbliżonej do jego najbardziej znanego działa architektonicznego, jakim było wejście do metra Paris Metropolitan z 1900 roku. Swoje doświadczenia w projektowaniu mebli posiadał także Antonio Gaudi (1852-1926), który wykonywał indywidualne projekty
wnętrz i mebli do większości własnych prac architektonicznych. Do historii wzornictwa
przeszło krzesło z Casa Calvet (1898-1900). W Glasgow pracuje Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), autor klasycznego fotela zaprojektowanego dla rezydencji Hill House
z 1904 roku. Osobną grupę tworzą architekci secesji wiedeńskiej. Otto Wagner (18411918) projektuje m. in. wnętrza i fotele dla Austrian Post Bank (1905-1906), Josef Maria
Olbrich (1867-1908) projektuje m. in. fotel z pokoju gościnnego Willi Fridmanna (18981899). Jednak najbardziej zróżnicowane stają się prace Josefa Hoffmanna (1870-1955),
który do historii architektury przeszedł projektem Palais Stoclet w Brukseli (1905-1911),
a w historii wzornictwa zapisał się dziesiątkami dzieł urządzeń codziennego użytku projektowanych dla Winer Werkstatte, oraz mebli (np. Sitzmaschine z 1908 roku). Należy
także podkreślić działalność projektową Henry van de Veldego (1863-1957), belgijskiego
malarza, architekta i projektanta mebli, który przeszedł w swej twórczości różne okresy
stylistyczne, zapoczątkowane pracami secesyjni (m. in. klasyczne krzesło Bloemenwerf
1

Obiektem realizującym idee Arts and Crafts był zaprojektowany przez Philipa Webba (1831-1915) Red House
w Bexleyheath koło Londynu (1859-1860). Najbardziej znaną i wpływową postacią Arts and Crafts był William
Morris, który sam nie wiele projektował, ale jest on znany z zaprojektowania foteli o ruchomych, regulowanych
oparciach tzw. Morris Chairs.
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z 1895), ulegające w okresie późniejszym ewolucji w kierunku form ekspresyjnym i modernistycznym. Postawa van de Veldego, jako twórcy łączącego architekturę i wzornictwo
okazała się być szczególnie istotna ze względu na fakt, że był on współtwórcą Szkoły
Rzemiosła Artystycznego w Waimarze, przekształconej w okresie późniejszej w szkołę
Bauhaus. Idee Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Waimarze, a także idee Werkbundu,
którego Henry van de Velde był także dyrektorem, wywodziły się z przesłania ruchu Arts
and Crafts i zakładały spójne myślenie o projektowaniu architektury, architektury wnętrz,
oraz urządzeń i sprzętów codziennego użytku.
Drugim momentem rewidującym wzajemne związki architektury i wzornictwa było powstanie ruchu modernistycznego w sztuce współczesnej. W ramach tej najszerszej platformy współczesnych doświadczeń architektów i wzorniczych wyróżnić można wiele,
często zróżnicowanych, a nawet sprzecznych postaw. Początki wzajemnych relacji pomiędzy architekturą i wzornictwem modernistycznym reprezentować może Peter Behrens
(1868-1940), który rozpoczynał swoją drogę od doświadczeń secesji 2, ale z czasem jego
twórczość ewoluowała w kierunku funkcjonalizmu, czego wyrazem mogą być projekty
architektoniczne oraz projekty z zakresu wzornictwa dla firmy AEG 3. Dla architektów
modernistycznych projekty z zakresu wzornictwa stanowiły naturalne rozszerzenie koncepcji nowych form środowiska życia człowieka i podobnie jak to miało miejsce w przypadku secesji, były próbą opanowania tego środowiska przez wszystkie sztuki użytkowe.
Z jednej strony obserwować można było szereg postaw i doświadczeń twórców prezentujących skrajnie indywidualne modele twórcze, z których najważniejsze były koncepcje
Franka Lloyda Wrighta4, Le Corbusiera 5 i Alvara Aalto 6. Z drugiej jednak strony dla masowego odbiorcy kluczowe okazały się doświadczenia kolektywizmu projektowego, związane z Gerritem Rietveldem 7 z holenderskiego De Stijl, oraz twórców niemieckiego Bauhasu: Waltera Groupiusa 8, Miesa van der Rohe 9 i Marcela Breuera 10. Także powojenna

2

Przykładem wzajemnych relacji pomiędzy twórczością secesyjną Petera Behresa może być zestawienie projektu jego domu własnego w Darmstadt (1901) i projektu krzesła Wertheim (1904), prezentujących zbliżone
rozwiązania formalne.
3
Najbardziej znanym projektem produktu dla firmy AEG wykonanego przez Behrensa jest zegar przemysłowy
z 1909 roku.
4
Frank Lloyd Wright (1876-1959) był twórcą, który od samego początku dążył do ujednolicenia problemów projektowania architektonicznego, projektowania w obszarze wnętrza w tym projektowania mebli. W teorii i praktyce wyraził to na początku swojej kariery w latach 10. XX wieku, kiedy formułował doktrynę domów preriowych.
Będąc wiernym swym zasadom Wright był autorem setek zrealizowanych projektów mebli i elementów wyposażenia wnętrz, które wykonywał jako indywidualne do większości swoich projektów architektonicznych.
5
Le Corbusier zajmował się problematyką wnętrz, oraz mebli w swoich projektach przez cały okres swojej twórczości. Najbardziej znane kolekcje tworzył jednak w latach 20. XX wieku, kiedy to wraz z Pierrem Jeanneretem
i Charlotte Perriand zaprojektował wyposażenie pawilonu L’Espirit Nouveau (1924), oraz klasyczną już dziś
kolekcję mebli z 1928 roku (m. in. Basculant, Model No. B301, Model No. B306, Grand Comfort No. LC2, Model
No. B302). Kolekcje te stanowiły i stanowią inspirację twórczą dla wielu pokoleń projektantów mebli, w tym
ostatnich dwudziestu laty dla współczesnych minimalistów.
6
Alvara Aalto uznać można za twórcę całego wzornictwa skandynawskiego, opartego o pojęcie organicznego
sposobu wykorzystania właściwości materiałów w projektowaniu. Był on prekursorem technik związanych
z drewnem klejonym i sklejką. Wraz ze swoją żoną Aino zaprojektował dla firmy Artek wiele modeli mebli
(m. in. Model No. 41, Model No. 37, Model No. 60, Model No. 43, Y-leg stool), lamp, oraz wyrobów ze szkła.
7
Gerrit Retveld (1884-1964) przeszedł do historii architektury współczesnej jako autor domu Schrodera
w Utrechcie z 1924 roku. Był on także w okresie późniejszym projektantem innych budynku, jednak swoje koncepcje plastyczne znacznie szerzej zaprezentował w projektach foteli i krzeseł, z których najbardziej znane to:
Kinderstoel (1915-1919), Red/Blue chair (1918-23), Berlin chair (1923), Beugelstoel (1927), Zig-Zac chair
(1932-34), Steltman (1963).
8
Najbardziej oryginalne projekty Waltera Gropiusa (1883-1969) w zakresie wzornictwa dotyczą momentu jego
usamodzielnienia się jako architekta około roku 1910 (m. in. fotel z hallu Fagus Werk z 1911 roku), oraz z okresu kierowania przez niego szkołą Bauhaus (m. in. fotel z gabinetu dyrektora szkoły w Waimarze z 1923 roku).
9
Najbardziej znane projekty Miesa van der Rohe to kolekcje mebli wykonanych dla potrzeb Pawilonu Niemieckiego w Barcelonie (1929), oraz domu Tugendhatow w Brnie (1930) i należą do nich: Model No. MR20 (1927)
Model No. MR 90 (1929) Chaise longue (1931).
10
Marcel Breuer (1902-1981) wraz z Miesem van der Rohe i Martem Stamem (1899-1986), był w Bauhausie
jednym z prekursorów zastosowania konstrukcji z rurek stalowych do konstrukcji mebli. Fotel Wassily Model No.
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kontynuacja związków architektów organicznego modernizmu z nowym wzornictwem
przyniosła interesujące rezultaty, których szczytowym osiągnięciem były prace Eero Saarinena11 i Arne Jacobsena12 z połowy lat 50. XX w.
Trzecią momentem historycznym, w którym można było zaobserwować szczególną aktywność architektów w projektowaniu designu był okres postmodernizmu. W latach 60.
i 70. XX wieku dochodzi do coraz większej specjalizacji w projektowaniu mebli i sprzętów
użyteczności publicznej, którymi zajmować się zaczęli absolwenci kierunków związanych
z wzornictwem przemysłowych. Równocześnie jednak w opozycji do tej specjalizacji, a
szczególnie poprzez zanegowanie przez postmodernizm idei postępu technicznego, dochodzi do powrotu do form historycznych i archetypicznych. Spowodowało to powtórne
zainteresowanie architektów projektowaniem wzornictwa, w tym w szczególności mebla,
głównie w obszarze form symbolicznych. Projektowane przez postmodernistów meble
implantowały często formy architektoniczne, lub też posługiwały się geometrycznymi
uproszczeniami tych motywów.
Od lat 90. XX wieku we wzornictwie obserwować można odejście od postmodernizmu na
rzecz minimalizmu i nowych technologii 13. Postępuje dalsza specjalizacja w projektowaniu mebli i sprzętów technicznych. Architekci nie stanowią już dominującej grupy projektantów, tak jak to miało miejsce przez znaczną część XX wieku.14 Pozwala to na podjęcie
próby analizy fenomenu jakim był ostatni tak masowy udział architektów w projektowaniu
wzornictwa, jakim był okres postmodernizmu.
POSTMODERNISTYCZNE ODNOWIENIE ARCHETYPÓW
U podstaw postmodernizmu w sztuce stały nowe trendy i poglądy w filozofii, reprezentowane przez takich filozofów jak Jean- Francois Lyotard (1924-1998), Michel Foucault
(1926-1984), czy Jacques Derridy (1930-2004). Z dzisiejszej perspektywy podkreślić należy szczególnie dwa elementy ówczesnych koncepcji filozoficznych, które wpłynęły na
projektowanie architektury i wzornictwa przemysłowego:
– negację koncepcji strukturalistycznych i przejście poprzez poststrukturalizm w estetykę
postmodernistyczną;
– oraz odnowienie pojęć związanych z archetypem i jego znaczeniem.
W 1953 w Aix-en-Provence we Francji w czasie CIAM IX, dochodzi do zawiązania grupy
Team X. Twórcy ci deklaratywnie odcinali się od tradycji modernistycznej, proponując
nową, w ich mniemaniu otwartą strukturalną doktrynę architektoniczną. Z dzisiejszej perspektywy stwierdzić jednak należy, że rzeczywistym odcięciem się od modernizmu nie
stała się jednak nowa, strukturalistyczna formuła Team X, ale postmodernistyczne zanegowanie racjonalizmu i postępu w sztuce. W 1958 roku w Seckau w Austrii Friedensreich
Hundertwasser (1928-2000) ogłasza swój manifest Verschimmelungs-manifest gegen
den rationalismus in der architektur, którego istotą jest odrzucenie racjonalizmu w projektowaniu na rzecz własnej teorii transautomatyzmu, która nawiązywała do doświadczeń
B3 (1925-1927) autorstwa Marcela Bruera dedykowany Wasylowi Kandynskiemu, uznać można za jeden
z najbardziej reprezentatywnych mebli XX wieku.
11
Eero Saarinena (1910-1961) był autorem kilku projektów krzeseł, foteli i stołów. Najbardziej znany to fotel
Tulip (1955-1956), który ze względu na swą nowatorską formę był częstym rekwizytem w filmach z gatunku
science fiction.
12
Arne Jacobsen (1902-1971) stworzył w drugiej połowie lat 50. XX wieku serię oryginalnych krzeseł i foteli,
których estetyka zdefiniowała w znacznej mierze nie tylko lata 50, ale także miała bezpośredni wpływ na wzornictwo lat 60. i 70 XX wieku. Do najbardziej znanych należy tu zaliczyć: Ant (1951), Egg (1957) i Swan (1957).
13
Opisując podstawowe okresy współczesnego wzornictwa Liliane M. Stewart określiła lata 1990-1999 jako
okres nowego minimalizmu, a lata 2000-2009 jako czas cele brytów, technologii i ekologii (Stewart L. M. The
Century of Modern Design. Paris. Flammarion. 2010 strona 5).
14
Choć zdarzają się współcześnie twórcy poruszający się w obszarze architektury i wzornictwa, jak choćby
Zaha Hadid, Philippe Strack, czy Ron Arad, to jednak postawy takie są znacznie rzadsze i wynikają z innych
przesłanek niż miało to miejsce w postmodernizmie
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surrealizmu. W 1966 roku amerykański architekt Rober Venturi (1925) publikuje Complexity and Contradiction in Architecture, która staje się ideologiczną podstawą nowego
nurtu, postrzegającą architekturę w sprzecznej i złożonej formule. Także w 1966 roku
włoski architekt Aldo Rossi (1931-1997) publikuje książkę L'architettura della città, którą
uznać można za europejską odpowiedź na teorie Venturiego, posiadającą jeszcze głębsze odniesienie do tradycyjnego sposobu postrzegania przestrzeni miejskiej.
W poszukiwaniach nowych sposób wyrazu w architekturze przełomu lat 60. i 70. XX wieku ważne miejsce zajmuje także twórczość Umberto Eco(1932) i jego prace związane
z pojęciami semantycznymi 15. Były one próbą analizy współczesnej ikonosfery. Publikacje Eco zbiegły się z sukcesami sztuki pop- artu 16, który eksplorował symbole i pojęcia
w nowej sprzecznej i złożonej rzeczywistości.

Ryc. 1. Studio 65, Capitello (1971). Grafika: Krzysztof Bizio, Paweł Kochanowski.
Fig. 1. Studio 65, Capitello (1971). Graphics: Krzysztof Bizio, Paweł Kochanowski.

POSTMODERNISTYCZNE WZORNICTWO ARCHITEKTÓW
W LATACH 80. XX WIEKU
Pierwsze budynki realizujące idee postmodernistyczne zaczynają powstawać w połowie
lat 60. XX wieku. Wzorcowym przykładem może być dom Vanny Venturi (1964) autorstwa Roberta Venturiego w Chestnut Hill (Pensylwania), czy też Retti candle shop (1964)
w Wiedniu autorstwa Hansa Holleina (1934). Jednak prawdziwa eksplozja realizowanych
projektów architektonicznych w stylu postmodernistycznym nastąpiła dopiero w latach 80.
XX wieku. Wynika to w znacznej mierze z faktu, iż pomimo deklaratywnej rewolucji jaka
dokonała się w architekturze i wzornictwie w latach 60. i 70. XX wieku na rzecz postmodernizmu, w praktyce wciąż bardzo silną pozycję zajmowały idee modernizmu, realizowane w korporacyjnej stylistyce Stylu Międzynarodowego i jak to bywa w przypadku
większości rewolucji estetycznych, inwestorzy potrzebowali kilkunastu lat aby postmodernizm z pozycji awangardowych przeszedł do main – streamu.
Amerykańskie związki architektury i wzornictwa z lat 80. XX wieku najpełniej reprezentują
Robert Venturi i Michael Graves. Robert Venturi uznany może być za ojca architektonicz15

Dla polskiego postmodernizmu ważna okazała się szczególnie publikacja książki Umberto Eco Pejzaż semiotyczny, Warszawa, PIW, 1968.
16
Warto odnotować bezpośrednie odniesienia w ówczesnym wzornictwie do estetyki pop-artu, jakich przykładem może być taborek Omaggio ad Andy Warhol Studio Simon z 1973 roku, czy też Chair- Sculpture Allena
Jonesa (1937) z 1969 roku.
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nego postmodernizmu. Swą wyjątkową pozycję zawdzięcza zarówno realizacją architektonicznym, jak i pracom teoretycznym. W latach 80. rozszerza swoją twórczość także
o design, a szczególnie projektowanie mebli. W 1984 roku Knoll International rozpoczyna
produkcję klasycznej Venturi Collection, w skład której wchodzą krzesła wykonane ze
sklejki. Krzesła te posiadają zróżnicowane kształty oparć, które inspirowane są formami
i postaciami z przeszłości i teraźniejszości. Venturi projektuje swoje wariacje, tytułując je:
Art Deco& Sheraton, Queen Anne, Chippendale, czy też Gotic Revival. Ciekawe jest tu
wykorzystanie przez Venturiego motywów architektonicznych, które ulegają autorskiemu
przetworzeniu. I tak w krześle Art Deco& Sheraton wprowadza on uproszczony i zgeometryzowany motyw estetyki Art Deco, a w Gotic Revival wykorzystuje motyw łuku ostrokątnego połączonego ze swobodną malaturą w czerwono- różowych kolorach. Używając
takiej samej metody twórczej projektuje on także w 1984 roku Grandmother, prostą geometryczną sofę obitą kwiecistą tkaniną, która kojarzyć się ma odbiorcy z -ciepłymi babcinymi kanapami-. Michael Graves reprezentuje odmienny nurt stylistyczny w postmodernizmie. Był on członkiem The New York Five 17, grupy pięciu nowojorskich architektów odwołujących się do purystycznej odmiany białego modernizmu Le Corbusiera z lat 20. i 30.
XX wieku. Z czasem twórczość Gravesa ulega ewolucji. Przechodzi on na pozycję postmodernisty, kontestującego modernistyczne koncepcje. Jednak mimo ewolucji swych
poglądów istotną cechą jego twórczości pozostaje wykorzystywanie geometrii w projektach architektonicznych18, jak i twórczości wzorniczej. Podobnie jak w projektach architektonicznych, tak i w projektach wzornictwa, koncepcje Gravesa charakteryzują się połączeniem prostych geometrycznych form z elementami figuracji (rzeźb), co nadaje obiektom wieloznaczny charakter. Przykładem takiej koncepcji może być projekt czajnika 9093
Whisting Kettle z 1985 roku dla firmy Alessi. Zaokrąglona forma stożka, tworząca główny
element kompozycji, skontrastowana zostaje z gwizdkiem do czajnika w formie plastikowego ptaka. Twórczość wzorniczą Gravesa uznać można wręcz za wzorcową w zakresie
wykorzystania motywów architektonicznych. I tak na przykład w projekcie stojącego zegara Mantel Clock z 1986 roku dla Alessi, wykorzystuje one motywy architektury klasycznej: doryckie kolumny i uproszczony fryz.
Innym przykładem wykorzystania motywów architektonicznych jest projekt zastawu naczyń kawowych z 1982 roku zaprojektowanej na zamówienie Alberto Alessiego przez
Charlesa Jencksa (1939), wspólnie z projektantami Kazumasem Yamashitą (1931) i Paolo Portoghesim (1937). Projekt ten ma szczególne znaczenie ze względu udział w nim
Charlesa Jencksa, jednego z najważniejszych teoretyków architektonicznego postmodernizmu. Wprowadził on w swych publikacjach pojęcie podwójnego kodowania stosowane
do analizy architektury i wzornictwa, które odróżniać miało projektowanie postmodernistyczne od modernistycznego funkcjonalizmu.
Odmiennie od amerykańskich przebiegały związki europejskich architektów postmodernistycznych z wzornictwem. Charakteryzowały się one bardziej abstrakcyjnym i geometrycznym stosowaniem cytatów architektonicznych. Najpełniejsze związki pomiędzy architekturą i wzornictwem postmodernistycznym prezentował Aldo Rossi. Ten absolwent politechniki w Mediolanie, podobnie jak wielu innych architektów związanych z tym środowiskiem, w sposób naturalny łączył projektowanie urbanistyczne, architektoniczne i projek17

Członkami grupy The New York Five, która została zaprezentowana na wystawie w Museum of Modern Art
w 1967 roku, byli: Michael Graves, Peter Eisenman, Charles Gwathmey, John Hejduk, Richard Meier. Twórczość Michaela Gravesa jako jedynego członka The New York Five uległa z czasem ideowej ewolucji, przechodząc na pozycję zadeklarowanego postmodernizmu, znajdującego się w opozycji wobec początkowych
modernistycznych koncepcji.
18
Najbardziej znanymi projektami architektonicznymi Michaela Gravesa są: Portland Building w Portland
(1982), Humana Building w Louisville (1982) i Walt Disney World Dolphin Resort w Orlando (1990). Punktem
wyjścia kompozycji wszystkich tych obiektów były proste bryły geometryczne (najczęściej prostopadłościany),
przenikane z innymi formami. O ich postmodernistycznym charakterze decyduje przede wszystkim traktowanie
elewacji w sposób nawiązujący do zasad tradycyjnych, historycznych budowli i zastosowanie elementów figuratywnych (rzeźb). Taka zasada komponowania, polegająca na zestawieniu geometrycznych brył z formami figuratywnymi stała się także jego metodą stosowaną we wzornictwie.

KRZYSZTOF BIZIO, Motywy architektoniczne w postmodernistycznych projektach mebli...

151

towanie przedmiotów codziennego użytku. Ze względu na wykorzystanie motywów architektonicznych w twórczości Rossiego wyróżnić można dwa nurty powiązań architektury
i designu. Pierwszy z tych nurtów to dosłowne cytowanie własnych form architektonicznych we wzornictwie. Przykładami tego rodzaju realizacji mogą być naczynia kuchenne
zaprojektowane dla Alessi: La Conica Coffe Maker (1980-1983) i La Cupola (1989-1990),
w których odnaleźć można motywy szkiców, czy też bezpośrednie cytaty z projektu Teatro del Mondo w Wenecji (1979). Należy w tym przypadku zauważyć także odwrotny
rodzaj sprzężenia. W projekcie Bonnefantenmuseum w Mastrich (1992-1995) widać
w narozniku budynku zapożyczenia formalne z wcześniejszego projektu dzbanka do kawy La Cupola. Drugi nurt wzornictwa Rossiego to stosowanie geometrycznych form.
Przykładami tego rodzaju realizacji mogą być krzesła Milano (1987) i Parigi (1987), stożkowy czajnik Il Conico (1986) i zegarek Momento (1993). Nurt ten opierał się na elementaryzacji, której celem nie było jednak modernistyczne uproszczenie, ale poszukiwanie
form najprostszej, pierwotnej. Ten rodzaj poszukiwań reprezentują także inni architekci.
Ze szczególnego rygoryzmu geometrycznego znany jest szwajcarski architekt Mario Botta (1943). Operuje on zestawieniami prostych geometrycznych form, a szczególnie eksploruje on kompozycje osiowe oparte o walec i prostopadłościan. Opierając się o zbliżone
zasady kompozycji Botta zaprojektował krzesła i fotele: Prima (1982), Seconda (1982),
i Quinta (1985). Budując swoje fotele ze stali wykorzystał w nich zestawienie geometrii
walców i prostopadłościanów, odwołując się abstrakcyjnej geometrii, pozbawionej bezpośrednich cytatów. Reprezentatywne są także poszukiwania austriackiego klasyka postmodernizmu Hansa Holleina (1934). Formułując hasło –Art. Deco meets Pop- zaprojektował on w 1981 roku dla Poltronova kolekcje kanap inspirowaną postaciami kultury popularnej: Marilyn No. DL 190 (1981) i Mitzi No.D90 (1981).

Ryc. 2. Michael Graves, Mantel Clock (1986). Grafika:
Krzysztof Bizio, Paweł Kochanowski.
Fig. 2. Michael Graves, Mantel Clock (1986). Graphics: Krzysztof Bizio, Paweł Kochanowski

Także w twórczości innych architektów z lat 70. i 80. XX wieku związanych z nurtem racjonalistycznym wyróżnić można przykłady twórczości w obszarze architektury
i wzornictwa inspirowane postmodernizmem. Japoński architekt Arata Isozaki (1931)

152

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

związany na początku swojej kariery z metabolistami, projektuje w 1972 roku krzesło Marilyn, swoją formą nawiązującą do figury Marilyn Monroe. Projekt ten wyprzedzał całą serię projektów architektonicznych, w których Isozaki odwoływał się do form archetypicznych zaczerpniętych z języka geometrycznego postmodernizmu. Niemiecki architekt
Oswald Mathias Ungers (1926-2007) znany ze swych kubistycznych projektów architektonicznych i postmodernistycznych odniesień, zastosował przewrotnie język geometrii
w projekcie krzesła x1 i stołu x2 (1989).

Ryc. 3. Hans Hollein,
Marilyn No. DL 190 (1981).
Grafika: Krzysztof Bizio,
Paweł Kochanowski.
Fig. 3. Hans Hollein, Marilyn
No. DL 190 (1981). Graphics: Krzysztof Bizio, Paweł
Kochanowski.

Ryc. 4. Aldo Rossi, La Cupola (1989-1990). Grafika:
Krzysztof Bizio, Paweł Kochanowski.
Fig. 4. Aldo Rossi, La Cupola (1989-1990). Graphics:
Krzysztof Bizio, Paweł Kochanowski.

Omawiając związki architektury i wzornictwa postmodernistycznego z lat 80. XX wieku
konieczne jest podkreślenie znaczenia działalność Memphis Group 19. Założona przez
Ettore Sottsassa (1917-2007) grupa projektantów zajmowała się projektowaniem mebli,
ceramiki i innych obiektów na styku różnych sztuk użytkowych, wypracowując własny
język formalny, oparty na linearnej geometrii, oraz oryginalnej kolorystyce. Sottsass zakładał, że wypracowany przez grupę język form i kolorów stanie się Nowym Stylem Mię-

19

Memphis Group działała w latach 1981-1987.
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dzynarodowym, co miało być postmodernistyczną odpowiedzią na modernistyczną strategię Stylu Międzynarodowego wypracowaną przez Bauhaus.
PODSUMOWANIE. WYKORZYSTANIE MOTYWÓW ARCHITEKTONICZNYCH
JAKO PODWÓJNEJ KONOTACJI W POSTMODERNISTYCZNYM WZORNICTWIE
Po roku 1990 obserwować można dość gwałtowne odchodzenie od stylistyki postmodernizmu, zarówno w obszarze architektury, jak i wzornictwa. Na fakt ten wpłynęły przede
wszystkim zmiany polityczne i gospodarcze, które dały asumpt dla nowej, minimalistycznej estetyki.
Cezura czasowa, oraz zmiany jakie zaszły w doktrynach projektowych w ostatnich dwudziestu latach, pozwalają na stosunkowo obiektywną analizę twórczości architektów
postmodernistycznych we wzornictwie. Należy przede wszystkim docenić ich szczególną
rolę w tworzeniu postmodernistycznej wizji świata. Pozycja ta w znacznej mierze była
wynikiem bezpośredniego zainteresowania wielu twórców postmodernistycznych (nie
tylko architektów) historycznymi formami architektonicznymi, które pozwalały na prowadzenie przez projektantów gry z odbiorcą i jego wyobraźnią.
Sumując należy podkreślić bezpośrednie relacje pomiędzy architekturą i wzornictwem
postmodernistycznym, a w szczególności postmodernistycznego mebla z lat 80. XX wieku. Jako filary tych relacjach należy uznać:
– bezpośrednią kontynuację we wzornictwie języka form wypracowanych przez twórców
w projektach architektonicznych;
– stosowanie cytatów architektonicznych, oraz przetworzeń geometrycznych, których celem było podobnie jak w architekturze postulowane przez Charlesa Jencksa podwójne
kodowanie.

ARCHITECTURAL MOTIFS IN POSTMODERN FURNITURE DESIGNS CRAFTED
BY ARCHITECTS IN THE 80S OF THE TWENTIETH CENTURY,
COMPARED TO GENERAL TRADE OF ARCHITECTURE AND DESIGN
CONTEMPORARY ARCHITECTS AND DESIGN
The use of architectural motifs in furniture design is a procedure used from antiquity through the Middle Ages and modern times. The development of modern design is
very close linked with the development of modern architecture. This fact was influenced
by the two main factors. First, the development of contemporary design and architecture was bounded with the general trends in social development for the last hundred and
sixty years. Secondly, throughout this time the architects were the basic staff of design
creators.
The origins of the compounds of contemporary architecture and design were associated with the birth of modern architecture and industrial development around 1850. This
trend was strengthened with the development of Arts and Crafts.
The first moment of the specific activity of architects in the design field was secession.
The main architects involved in this movement were (above all): Hector Guimard, Antonio
Gaudi, Charles Rennie Mackintosh, Otto Wagner, Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann
and Henry van de Velde (1863 - 1957).
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The second moment that reconsidered the mutual relationships of architecture and design was the rise of the modernist movement in contemporary art. Modernist architects
involved in the design field were: Peter Behrens, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier,
Alvar Aalto, Gerrit Rietveld and above all the Bauhaus artists: Walter Groupiusa, Mies
van der Rohe, Marcel Breuer.
POSTMODERN ARCHETYPES RENEWAL
The third historical moment in which we can observe the particular activity of architects, in
the field of design, was the period of post-modernism. The American relationship of architecture and design from 80s of twentieth century are most fully represented by Robert
Venturi and Michael Graves. Venturi used architectural motifs in such projects as Venturi
Collection, which consist of chairs made of plywood (Art Deco & Sheraton, Queen Anne,
Chippendale, Gotic Revival). Graves projects are characterized by a combination of simple geometric forms with elements of figuration (sculptures), which gives object an ambiguous nature (among others: 9093 Whisting Kettle, Mantel Clock).
In Europe, the most extensive use of architectural motifs is evident in Aldo Rossi projects
(among others: La Conica Coffe Make, La Cupol and chairs: Milano (1987), Pairigi).
These motifs were also used by other artists: Mario Bottla (chairs: Prima, Seconda (1982)
Quinta) and Hans Hollein (chairs and sofas from the Art Deco meets Pop: Marilyn and
Mitzi collection).You should also mention other important experience of architects with the
post-modern design: Arata Isozaki (Marilyn chair), Oswald Mathias Ungers (chair x1 and
table x2) and the Memphis Group activity.
SUMMARY
Summing up, it should be noted that:
– direct continuation of the language of forms developed by the creators of architectural
projects, in design;
– use of architectural quotations and geometrical transformations, which aim was, as in
architecture (postulated by Charles Jencks), double coding.
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AUTHOR’S NOTE
A scientist, an architect, a dramatist. Interested in theory of architecture and art of XIXth,
XXth and XXIth century and also the transformation of modern cities.

TRENDY W ARCHITEKTURZE CYFROWEJ
TRENDS IN DIGITAL ARCHITECTURE

Emanuel Czernik
mgr inż. arch.

STRESZCZENIE
Architektura stoi u progu zupełnie nowej ery – ten etap to wręcz nowy paradygmat. Organiczne formy, wbrew szeroko panującej opinii, to nie trend formalny, lecz cyfrowo wygenerowana optymalizacja. Artykuł jest wstępem do rozważań związanych z architekturą
cyfrową – traktuje o jej potencjale, możliwościach i ograniczeniach. Nowe cyfrowe technologie w architekturze to potężne narzędzie i olbrzymia odpowiedzialność.
Słowa kluczowe: cyfrowa architektura, projektowanie komputacyjne, generatywne.
ABSTRACT
Architecture is at the threshold of an entirely new era – this moment is indeed a new
paradigm. Organic forms, contrary to a widely popular opinion, are not formal activities,
but digitally generated optimization. This article is an introduction to new digital architecture – about its potential, possibilities and limitations.
Key words: digital architecture, computational, generative design.
PROBLEMATYKA
Architektura, jako profesja niechętnie ulega trendom. Architekci, jak zauważył William J.
Mitchell, rysowali to, co potrafili wybudować i budowali to, co potrafili narysować1. Ewolucja cyfrowa lat 80-tych, rozpowszechniając pakiety CAD (Computer Aided Design - Projektowanie Wspomagane Komputerowo), umożliwiła projektantom efektywne rysowanie
i edycję obiektów dwuwymiarowych. Przejście z „analogowego” rysowania do cyfrowego
1

William J. Mitchell: Roll Over Euclid: How Frank Gehry Designs and Builds. Guggenheim Museum Publications, 2001. Strony 352-363.
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medium w stosunkowo niedługim czasie, stało się faktem. Nowa platforma usprawniła
proces projektowy. Nie wprowadziła jednak do skomplikowanego świata architektury
(zaangażowanego w dyskursy natury teoretycznej i formalnej), bogactwa nowego medium, które zostało szybko wchłonięte przez przemysł samochodowy i lotniczy. Płaski
cyfrowy rysunek stał się niczym innym, jak cyfrową wersją jego wcześniejszej „analogowej” formy, a co może ważniejsze – budynki tworzone ręcznie i cyfrowo w ogóle się od
siebie nie różniły.
Pod koniec lat 80-tych Graphisoft jako pierwszy komercyjnie wprowadził koncepcję Wirtualnego Budynku - „Virtual Building” - opartego na teorii BIM („Building Information Model”). Programy BIM zakładają przechowywanie informacji w centralnej bazie danych –
zmiana dokonana w jednym miejscu powoduje aktualizację innych rysunków, zestawień
materiałowych, itp. To był istotny krok w popularyzacji złożonych możliwości nowego
sposobu projektowania. Jednak pomimo takiej racjonalizacji i usprawnieniu procesu kreacji, budynki nadal wyglądały tak samo.
Architekt Frank Gehry poszedł krok dalej. Dotychczasowe metody pracy nad złożoną
geometrią form przestrzennych, polegające na skanowaniu roboczych, fizycznych modeli,
okazały się niewystarczające. Gehry wraz z Gehry Technologies, na bazie zaawansowanego systemu wspomagania komputerowego CATIA2, wprowadził na rynek program Digital Project3, wspomagający zarówno projektantów jak i koordynatorów projektów. Program w założeniu usprawniał zarówno proces projektowania, jak i ewaluacji budynku.
System oparty był na teorii BIM i posiadał zaawansowane moduły parametryczne, wdrożeniowe CAM (design to production / fabrication), analityczne (wykonalność konstrukcyjna / budowlana, kontrola jakości i detekcja kolizji).
Digital Project to jeden z niewielu programów, który umożliwia pracę nad skomplikowanymi projektami. Dla budynków o złożonej geometrii, takich jak np. Galaxy Soho w Pekinie (Zaha Hadid Architects), dokumentacja dwuwymiarowa jest obowiązkowo uzupełniana modelem trójwymiarowym, który – podobnie jak jego papierowa reprezentacja - jest
pełnowartościowym dokumentem kontraktowym.

Ryc. 1. Zdjęcię pokazujace ukończoną strukturę
Unikabeton. Źródło: http://www.digitalcrafting.dk.
Fig. 1. Picture showing formed structure of Uniakbeton. Source: http://www.digitalcrafting.dk.

Ryc. 2. Zdjęcie pokazujące proces formowania konstrukcji. Źródło: http://en.aarch.dk.
Fig. 2. Podpis w języku angielskim. Source:
http://en.aarch.dk.

Robin Evans w „Translation from drawing to building”4 pisze o przepaści między architektem i jego wizją a budynkiem – finalnym efektem jego pracy. Dotychczasowe osiągnięcia
2

CATIA - Computer Aided Three Dimensional Application – program początkowo używany w przemyśle lotniczym, samochodowym oraz stoczniowym.
3
Digital Project™ firmy Gehry Technologies to platforma do gromadzenia informacji o budynku i zarządzania
nim w oparciu o silnik CATIA firmy Dassault Systems.
4
Robin Evans: Translation from Drawing to Building, w szerszym opracowaniu Translations from Drawing to
Buildings and Other Essays. Cambridge: MIT Press, 1997.
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dążące do usprawnienia procesu projektowego są znaczące, jednak nadal niewystarczające. Cyfrowa fabrykacja, produkcja wspomagana komputerowo, projektowanie generatywne i parametryczne - te wszystkie procesy to nowy, energicznie rozwijający się paradygmat w architekturze. To szansa na bardziej racjonalne, ekonomiczne i ekologiczne
projektowanie. To szansa na stworzenie właściwej komunikacji pomiędzy architektem
a wykonawcą, pomiędzy projektem i produkcją.
PRZEDE WSZYSTKIM OPTYMALIZACJA
Projektowanie komputacyjne5, parametryczne6 i generatywne7 to tematyka bardzo prężnie rozwijająca się zarówno w ośrodkach akademickich, jak i pracowniach projektowokonsultingowych. Wspomaganie komputerowe oparte na specjalnie do tego celu
pisanych skryptach, było szerzej eksplorowane w przemyśle samochodowym i lotniczym.
Dzisiaj coraz częściej pojawia się w kontekście optymalizacji geometrii form przestrzennych. Wytworzenie formy może być tańsze, o ile zastosuje się odpowiednie techniki
racjonalizacji.
Przykładem takiego działania jest badanie naukowe Unikabeton8, przeprowadzone przez
Aarhus School of Architecture przy udziale reprezentantów Duńskiego Przemysłu Budowlanego. Efektem ich współpracy była seria żelbetowych prototypów poddanych odpowiednio wcześniej topologicznej optymalizacji formy odlewniczej (frezowanie CNC9).
Eksperyment udowodnił, że zoptymalizowany konstrukt, przy identycznych parametrach
wytrzymałościowych, zaoszczędził 60-70% materiału w porównaniu do jego masywnych
ekwiwalentów.
Innym przykładem badań optymalizacyjnych przeprowadzonym przez ośrodki naukowe
może być Research Pavilion ICD/ITKE - tymczasowy pawilon naukowy wykonany przez
Instytutu Projektowania Komputacyjnego (Uniwersytet Stuttgart). Celem eksperymentu
była demonstracja najnowszych osiągnięć w projektowaniu komputacyjnym opartym na
właściwościach materiałowych obiektów (w tym przypadku sklejki drewnianej), symulacji
materiałowej oraz procesach produkcji. Rezultatem eksperymentu była elastyczna struktura, w całości wykonana z pasów sklejki ciętych laserowo. W trakcie ewaluacji obiekt
5

„(...) Projektowanie komputacyjne, poprzez użycie różnych technik takich jak algorytmy genetyczne i sztuczna
inteligencja, razem z metodą elementów skończonych, lub innymi technikami optymizacyjnymi, może pomóc
zdefiniować problem projektowy w zupełnie inny sposób i znaleźć nową, często zaskakującą odpowiedź. Czy
jest to problem czysto geometryczny, tak jak panelizacja podwójnie zakrzywionych powierzchni, czy też strukturalny, jak minimalizacja stresów w przestrzennej kratownicy, z pomocą mogą przyjść programy lub skrypty
pisane w różnych językach oraz narzędzia do modelowania parametrycznego, takie jak Generative Components oraz Rhino Grasshopper. Modelowanie parametryczne pozwala na definiowanie hierarchicznych zależności pomiędzy obiektami geometrycznymi zamiast statycznego układu brył w przestrzeni, do którego przyzwyczajone są osoby korzystające z bardziej standardowych narzędzi CAD. Modelowanie parametryczne, które pozwala na szybkie przeglądanie wersji potencjalnych rozwiązań, jest dzisiaj coraz powszechniej stosowane
w projektowaniu stadionów, wieżowców, części fasad, dachów jak i niewielkich detali konstrukcyjnych (...).
Źródło: http://www.projektowanieparametryczne.pl.
6
„(...) Projektowanie parametryczne to proces w którym wynikowa forma jest zazwyczaj jedną iteracją (przebiegiem) informacji geometrycznych przez ‘drzewo’ hierarchicznych zależności pomiędzy elementami. Po wykonaniu takiej iteracji, otrzymujemy parametryczny model, który jest topologicznie statyczny, możemy za to zmieniać
jego
geometrię
(skalować,
rozciągać,
manipulować
parametrami)
(...).
Źródło:
http://www.projektowanieparametryczne.pl
7
„(...) Projektowanie generatywne to proces w którym forma jest generowana na podstawie wielokrotnych iteracji, zazwyczaj dodawania/odejmowania elementów, lub dzielenia ich na mniejsze pod-elementy. Za narzędzia
używane w projektowaniu generatywnym można uznać algorytmy genetyczne, sieci neuronowe, oraz wszystkie
algorytmy wykorzystujące procesy symulacji sztucznego życia, takie jak automaty komórkowe, systemy samoorganizujące się, systemy cząsteczek-agentów, oraz pomocniczo systemy bazujące na metodzie elementów
skończonych
(finite
element
analysis),
takie
jak
dynamiczna
relaksacja
(...).
Źródło:
http://www.projektowanieparametryczne.pl.
8
Materiały konferencyjne. FABRICATE: Making Digital Architecture. Riverside Architectural Press, 2011. Strony
56-61.
9
Computerized Numerical Control - komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych.
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poddawany był testom wytrzymałościowym. Natomiast jego ciągle pracująca geometria
mierzona skanerem 3d10.
CYFROWE WSPOMAGANIE PRODUKCJI
Technologie cyfrowego wspomagania produkcji dzielą się na technologie addytywne,
substraktywne oraz formatywne11. Cięcie laserowe oraz frezowanie CNC, wspomniane
w poprzednich akapitach w kontekście optymalizacji, należą do grupy tzw. substraktywnego cyfrowego wspomagania produkcji, polegającego na odejmowaniu materiału. Ze
względu na niewielkie ograniczenia gabarytowe elementów, jest to technologia dosyć
często eksplorowana w architekturze.

Ryc. 3. Ukończony pawilon Research
ICD/ITKE. Źródło: http://icd.uni-stuttgart.de.

Pavilion

Fig. 3. Finalised structure of Research Pavilion
ICD/ITKE. Source: http://icd.uni-stuttgart.de

Ryc. 4. Zdjęcie pokazujące proces wycinania sklejki
ramieniem
robota
przemysłowego.
Źródło:
http://icd.uni-stuttgart.de.
Fig. 4. Picture showing the process of cutting plywood
with industrial robot arm. Source: http://icd.unistuttgart.de.

Architekci z pracowni architektonicznej Gramazio & Kohler, jako aktywni uczestnicy życia
akademickiego i zawodowego, pracują na pograniczu technologii formatywnej
i addytywnej. Swoje logiczne systemy budują za pomocą ramienia robota przemysłowego
z modułów, takich jak cegła ceramiczna lub drewniane belki. Ramię robota zostało również użyte do produkcji instalacji architektonicznej Periscope Foam Tower, zaprojektowanej przez Brandon'a Clifforda & Wes'a McGee. Prototyp to zwycięski projekt konkursu
10!Up Competition12 w roku 2010. Ramię robota, sprzężone z ploterem termicznym (rozgrzany drut tnący) wycięło poszczególne moduły według wcześniej zaprogramowanej
trajektorii.
Technologie addytywne polegają natomiast na dodawaniu kolejnych warstw materiału.
Najbardziej popularna metoda to szybkie prototypownie (rapid prototping13), zwana również drukowaniem 3d, używająca głównie twardniejącego proszku. Obecnie używane są
również inne materiały, takie jak: ABS, poliamid wzmocniony siatką szklaną, poliwęglan,
a nawet metale (stal nierdzewna, tytan). Podwyższone właściwości materiałowe druko10

Materiały konferencyjne. FABRICATE: Making Digital Architecture. Riverside Architectural Press, 2011. Strony 22-27.
11
Źródło: http://www.projektowanieparametryczne.pl/?p=282
12
Źródło: http://www.10up.yafatlanta.org/10up_2010_Winners.html
13
Rapid Prototyping (Szybkie Wykonywanie Prototypów) - określenie zbioru metod służących do szybkiej,
precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów w technologii addytywnej (np. z wykorzystaniem stereolitografii
lub drukowania zwykle przy sterowaniu komputerowym.
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wanych elementów pozwoliły na stosowanie ich jako docelowych produktów. Dosyć
szybko pojawił się pomysł zastąpienia szybkiego prototypowania - szybką produkcją (rapid manufacturing14). Technologia ta szybko znalazła zastosowanie w produkcji narzędzi
medycznych, w stomatologii. W architekturze zastosowanie tej metody produkcji, było
bardziej wymagające, głównie ze względu na skalę planowanych elementów. Jednakże
kilka uniwersytetów i firm rozwija wspomniany koncept osiągając pewne sukcesy. Przykładem może być metoda „Contour Crafting15” rozwijana przez profesora Khoshnevis'a z
placówki badawczej University of Southern California. Wykorzystywanym materiałem do
szybkiej produkcji jest specjalny beton. Inne procesy to D-Shape16 (Monolite UK ) oraz
Free-form Construction17, projekt zainicjowany przez uniwerystet Loughborough.

Ryc. 5. Robot KUKA układający elementy modularne.
Źródło: http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/forschung.
Fig. 5. Robot KUKA laying modular components.
Source: http://www.dfab.arch.ethz.ch.

Ryc. 6. Struktura z cegieł wykonana przy pomocy
mobilnego
robota
przemysłowego.
Źródło:
http://www.dfab.arch.ethz.ch/web/e/forschung.
Fig. 6. The structure made of bricks with a hand of
mobile robot . Source: http://www.dfab.arch.ethz.ch.

NOWE MATERIAŁY
Technologie addytywne rzucają nowe światło na materiał użyty do kształtowania form
przestrzennych i architektury. Neri Oxman, we wstępie do swojej pracy doktoranckiej
„Material - based Design Computation”, pisze o rozdźwięku między formą, konstrukcją
i materiałem, wprowadzonym do świata kultury przez architekturę modernistyczną. Priorytetyzacja formy nad materiałem oraz dezaprobata wobec dotychczasowych rozwiązań
projektowych, zarówno w kontekście optymalizacji formy architektonicznej, jak i zobowiązań wobec środowiska naturalnego, prowadzi do odrodzenia świadomości projektowania
zorientowanego na świat natury. Jej badania oraz wykonywane organiczne prototypy to
próba ponownego zdefiniowania materiału – materiału, który będzie pełnił funkcję zarówno konstrukcyjną, nośną, jak i funkcję zewnętrznej powłoki. Prototyp szezlonga „Beast”
(Ryc. 7), który wykonała Neri Oxman, to wygenerowana cyfrowo forma przestrzenna,
posiadająca zarówno właściwości wspomnianej powłoki zewnętrznej – skóry, jak konstrukcji. Wzór na powłoce nie jest przypadkowy – został wygenerowane komputerowo
przy użyciu parametrycznych protokołów. Dzięki temu forma poddana zewnętrznemu
naciskowi, zachowuje odpowiednie właściwości i relacje (sztywność i elastyczność).
14

Rapid Manufacturing - szybkie seryjne wytwarzanie.
Źródło: http://www.contourcrafting.org/
16
Źródło: http://d-shape.com/cose.htm
17
Źródło: http://www.buildfreeform.com/
15
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Ryc. 7. Bio-inspirowany prototyp szezlonga. Źródło:
http://web.media.mit.edu/~neri/site/projects/projects.
Fig. 7. Bio-inspired Prototype for a Chaise Lounge.
Source:
http://web.media.mit.edu/~neri/site/projects
/projects.
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Ryc. 8. Rękawiczka drukowana sproszkowanym
tytanem. Źródło: http://www.economist.com.
Fig. 8. Glove printed in titanium . Source:
http://www.economist.com.

Technologia addytywna jest coraz szerzej stosowana w przemyśle lotniczym. Naukowcy
z Airbus’a od lat stosowali drukowanie trójwymiarowe do prototypowania elementów samolotu poddawanych testom w tunelach aerodynamicznych. Takie rozwiązanie było o
wiele szybsze i tańsze niż konwencjonalne metody. Z czasem, twardniejący proszek
można było zastąpić lekkimi kompozytami z włókna szklanego a nawet sproszkowanym
tytanem. Elementy produkowane przez naukowców stały się nie tylko prototypami masowo produkowanych części, ale docelowymi fizycznymi produktami. Według Terry’ego
Wohlers’a, 20% wydruków drukarki trójwymiarowej, to ostateczne produkty, a nie prototypy. Przewiduje on, że ta liczba może wzrosnąć nawet do 50% do 2020 roku. Tak duże
zainteresowanie w tej materii podyktowane jest względami ekonomicznymi - ale nie tylko.
To przede wszystkim względy ekologiczne, a co za tym idzie redukcja emisji dwutlenku
węgla. EADS Innovation Works, grupa budująca Airbusy pracuje nad technologią, która w
niedalekiej przyszłości pozwoli drukować 35 metrowe skrzydła samolotów. To z kolei
zrewiduje myślenie o powłoce i strukturze – o formie i funkcji.
Cyfrowe technologie w architekturze to potężne narzędzie i olbrzymia odpowiedzialność.
Nowe platformy i programy oferują wiele możliwości, jednak od nas zależy, jak użyjemy
ich potencjału. John Tackara, autor inspirującej książki „Na grzbiecie fali. O projektowaniu
w złożonym świcie”18 zauważył, że „projektanci i decydenci powinni działać na pograniczu
różnych dyscyplin, bezustannie ucząc się od otaczającego świata“. Korzystajmy więc
I róbmy to mądrze.

TRENDS IN DIGITAL ARCHITECTURE
Architecture as a profession is rather reluctant to trends. Architects, as noted by William
J. Mitchell, draw what they build and build what they can draw. Digital Evolution of the
'80s has allowed designers to effectively draw and edit 2d objects. The transition from
"analog" drawing to a digital medium in a relatively short time became a reality. The new
platform has improved the design process.

18

John Thackara: Na Grzbiecie Fali. O Projektowaniu w Złożonym Świecie. Wydawnictwo SWPS Academica.
2010.
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Unfortunately the complex world of architecture (involved in the discourses of
a theoretical and formal nature), didn’t encompass the richness of this new medium, medium that was quickly absorbed by the aerospace and automotive industries. Flat digital
drawing became nothing but a digital version of its earlier "analog" form and, perhaps
more importantly - hand-drawn and digitally drafted buildings were no different from each
other.
In the late 80's, Graphisoft introduced the concept of Virtual Building. The concept was
based on the theory of BIM (Building Information Model"). This was an important step in
popularization of the new medium. Despite the rationalization and improvement of the
design process, the buildings still looked the same.
Architect Frank Gehry went a step further. Gehry has launched a program that was based
on CATIA - Digital Project, which supported both the designers and project coordinators.
The system was based on BIM theory, parametric protocols, had build in CAM add-ons,
analytical modules, such as: feasibility module, quality control and collision detection
modules.
Digital Project is one of the few programs that allows to work on complex projects. For
buildings with sophisticated geometry, such as Galaxy Soho in Beijing (Zaha Hadid Architects), the traditional 2d documentation was complemented with the three dimensional
file. This 3d model was a part of a contract documentation.
Robin Evans, in his book "Translation from drawing to building," writes about the gap
between the architect and the building - the final result of his work. Digital fabrication,
computer - aided manufacture, generative and parametric design - all these processes
are part of a new growing paradigm in architecture.
Computational design, parametric and generative theme is rapidly developing in both
academic centres and design studios. An example of this is the scientific study is
Unikabeton, lead by Aarhus School of Architecture with participation of representatives
from the Danish Construction Industry. The result of their collaboration was selection of
prototypes made of reinforced concrete. The experiment proved that the optimized construct saved 60-70% of the material comparing to its massive equivalents.
Additive technology sheds new light on material used to shape spatial and architectural
forms. Neri Oxman, in the preface to her doctoral thesis "Material-based Design Computation" writes about the gap between form, structure and material, introduced to the world
of culture by the modernist architecture. Prioritization of form over the material and disapproval with the existing design solutions, both in terms of optimization of architectural
form, as well as obligations towards the environment, lead to an awareness of natureoriented design. Prototype "Beast" (Fig. 7) made by Neri Oxman, is a digitally generated
spatial form that has both properties – property of skin and structure. The formula for the
form is not accidental and was computer generated by the parametric protocols.
The new digital technologies offer a lot, but in return ask for designer‘s awareness and
responsible actions. John Thackara, author of the inspirational book „In the Bubble. Designing in a complex world“ wisely notes that planners and policy makers need to work
closely, constantly learning from the surrounding world.
Therefore, let us learn, and so let us do it wisely.
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REGENERACJA CZY REWITALIZACJA
MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ?
REGENERATION OR REWITALIZATION OF URBAN PUBLIC SPACE?

Miłosz Zieliński
mgr inż.
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Instytut Architektury Krajobrazu

STRESZCZENIE
Artykuł zwraca uwagę na problem rewitalizacji przestrzeni miejskich jako złożony proces
zsynchronizowanych działań z różnych dziedzin. Regeneracja i odnowa miejskiego krajobrazu są tu traktowane jako jedne z elementów faktycznej rewitalizacji. Elementy te
działając w sprzężeniu z innymi czynnikami tj. pobudzeniem społecznym, kulturalnym
i in., dają nadzieję na ożywienie zdegradowanej przestrzeni. Przykładem takiego myślenia jest projekt rewitalizacji Placu Wałowego w Gdańsku1.
Słowa kluczowe: krajobraz miejski, odnowa, ożywienie, przestrzeń publiczna, regeneracja, rewitalizacja.
ABSTRACT
The paper turns attention to the problem of regeneration of urban spaces as the complex
process of synchronized actions in various fields. Regeneration and renewal of urban
landscape are here regarded as the one of the elements of effective revitalization. These
elements are acting in conjunction with other elements such as stimulation of the social,
cultural and others. Offer hope for real revitalization of degraded area. An example of
such thinking is Wałowy Square revitalization project in Gdansk.
Key words: regeneration, renewal, revitalization, public space, townscape.
1

Projekt ten wraz z ideami na podstawie jakich powstał prezentowany był w postaci referatu podczas XIV Forum Architektury Krajobrazu: KRAJOBRAZ od-nowa
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1. WSTĘP
Miasta będąc środowiskiem życia dla wielu mieszkańców powinny zapewniać przyjazne
przestrzenie. Dlatego wysoka jakość przestrzeni miejskich, sposoby jakimi można ją
kreować i odtwarzać wydają się być we współczesnym świecie jednymi z najbardziej
palących tematów. Współczesny świat opanowany postępującą globalizacją niesie zagrożenia dla jakości krajobrazu miejskiego. Unifikacja przestrzeni, chaotyczna i bezplanowa urbanizacja, odśrodkowy rozrost i ciągłe dogęszczanie obszarów miejskich, komercjalizacja oraz kultura konsumpcyjna są sporym niebezpieczeństwem dla estetyki krajobrazu miejskiego oraz jakości życia mieszkańców. Piękno miasta z początku wynikające
z ukształtowania terenu i dostosowania miasta do warunków oferowanych przez przyrodę, później świadomie komponowane w czasach nowożytnych, gdzie determinanta estetyczna decydowała o postaci miasta rozumianej jako dzieło sztuki, w czasach industrializacji i nowoczesności zostało jakby zapomniane. Świat opanowany ideami ruchu nowoczesnego podążając w myśl odrzucania tradycyjnego sposobu kreowania przestrzeni
miejskich neguje ulice, pierzeje, place i skwery oferując blokowiska i autostrady w zamian. Dosłownie rozumiany funkcjonalizm i pragmatyzm pozbawił przestrzenie miejskie
skali bliskiej człowiekowi2. W miastach czasów ponowoczesnych obserwujemy ponowne
zwrócenie uwagi w stronę przestrzeni publicznych – miejsc realizowania się życia ludzkiego. Wydaje się, że miasta powinny być miejscem relacji pomiędzy tym, co zbudowane
a codziennością doświadczeń3. Miejskie przestrzenie powinny być określonymi przez
architekturę ramami dla sieci powiązań wielu przejawów życia społecznego4. Tymczasem
spacerując po polskich miastach trudno oprzeć się wrażeniu, że ciągle mamy więcej do
zrobienia niż już zrobionego. Ciągle można odnaleźć ,,znijaczone” przestrzenie miejskie.
Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Jedną z niech jest niewątpliwie spuścizna
komunistycznej doktryny, po której wszystko co wspólne czy publiczne rozumiane jest
jako niczyje. Brak właściciela/i czy też osób utożsamiających się z daną przestrzenią,
użytkowników świadomie powiązanych z miejscem prowadzi do degradacji nie tylko
przestrzeni publicznych, ale także do zatracania relacji interpersonalnych5.

Ryc. 1. Rejon Placu Wałowego na
zdjęciu lotniczym. Źródło:
il. www.mapy.google.pl
Fig. 1. Wałowy Square at the aerial
view Source: www.mapy.google.pl

2

Kosiński W.,2008, Preliminaria badań nad problematyką: Piękno miasta [w:] Przestrzeń i Forma nr 10, wyd.
SFERA, Szczecin, s.13-42,
3
Loegler R.,2011, Miasto to nie architektoniczna zabawa, wyd. RAM, Kraków-Białystok s.16-17,
4
Ibidem, s.14
5
Pawłowska K.,2001, Idea swojskości miasta, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.
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Piękno i atrakcyjność przestrzeni miejskich może wynikać nie tylko z układu i jakości form
je tworzących, ale także z ludzi czyli mieszkańców i potencjału jaki mogą wnieść do miasta. Dzieje się tak ponieważ człowiek będąc twórcą krajobrazu jest w istocie także jego
elementem. Kreacja odbywa się na zasadzie łączenia czynnika przyrodniczego i kulturowego, w których wizualizuje się aktualny stan umysłu i kondycja ducha społeczeństwa.
Bycie człowieka elementem krajobrazu jest tym ważniejsze, że człowiek będący w polu
widzenia, oddziałuje na zmysły silniej niż inne nieożywione elementy6. Podkreślaniem roli
ludzi w przestrzeni publicznej zajmuje się Jan Gehl. Przywołuje on skandynawskie powiedzenie, że ,,ludzie przychodzą tam gdzie są ludzie” i sama obecność innych daje
szansę zaistnienia relacji lub zdarzeń7. Miarą witalności przestrzeni miejskich jest więc
człowiek. Jego obecność nadaje przestrzeni miasta sens oraz wymiar estetyczny. Dobrze
jest, kiedy próby odnowy krajobrazu miejskiego nie ograniczają się jedynie do zabiegów
konserwatorskich czy też estetyzacji przestrzeni ale prowadzą do wytworzenia się warunków dla indywidualnego i społecznego rozwoju oraz rzeczywistego ożywienia przestrzeni
miasta tak, aby uroda miasta idąc w parze z użytecznością przestrzeni przyczyniała się
uzyskania stałego efektu ożywienia8.

Ryc. 2. Bastion Św. Gertrudy widziany od strony bastionu Żbik
Źródło: il. : K. Jakubowski
Fig. 2. St. Gertrude Bastion seen
from the Żbik Bastion Source: : K.
Jakubowski

Kwestią bezdyskusyjną jest potrzeba rewitalizacji przestrzeni publicznych w miastach.
Niestety rewitalizacja czyli ożywienie często traktowana jest powierzchownie. Raczej jako
odnowa wartości fizycznych i materiałowych, a nie jako pobudzenie w głębszym sensie.
Błędne jest utożsamianie procesu rewitalizacji z działaniami regeneracyjnymi. Problemem
wydaje się wiara (głównie samorządów) w uleczającą moc powierzchownych remontów
przestrzeni publicznych jako czynnika inicjującego rewitalizację przestrzeni miejskich.
Wynika to z zamiennego używania słów regeneracja i rewitalizacja. W językach anglosaskich słowa te są synonimami. Regeneracja jednak jest tylko fizycznym poprawieniem
przestrzeni bez jej ożywiania i może być jedynie składnikiem faktycznej rewitalizacji.9
Uroda miasta jest wyrazem kultury społeczeństwa10, tym istotniejsze powinno być dla
współczesnych pokoleń pochylenie się nad przestrzeniami dziś zdegradowanymi, a kiedyś będącymi materializacją myśli ówczesnych pokoleń. Jednak w dzisiejszych czasach
6

Jeleński T., 2007, Ludzie w krajobrazie miasta [w:] Czasopismo Techniczne, zeszyt 10, Międzynarodowy
Kongres Polskich Architektów Krajobrazu, Kraków, s.140-142,
7 Gehl J., 2009, Życie między budynkami, wyd. RAM, Kraków, s.25
8
Jeleński T.,2009, Estetyzacja i stosowność w krajobrazie urbanistycznym [w:] Uroda Miasta z cyklu Odnowa
Krajobrazu Miejskiego, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.109-150,
9
Hrabiec A., 2010, Przestrzeń formy, forma przepływu. Przestrzeń i Forma, nr 14, wyd. SFERA, Szczecin,
s.187- 194,
10
Kosiński W.,2009, Uroda miasta – wyraz kultury społeczeństwa [w:] Uroda Miasta z cyklu Odnowa Krajobrazu
Miejskiego, wyd. Politechniki Śląskiej, s.479-488, Gliwice,
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sama rewaloryzacja krajobrazu może okazać się działaniem zbyt powierzchownym i mało
odpowiadającym potrzebom współczesnego człowieka. Potrzeba aby regeneracja materii
wnętrz urbanistycznych stała się jednym z elementów ożywienia obszarów miejskich.
Innym elementem takiej reanimacji powinna być aktywizacja społeczności. Można osiągnąć ją przez wprowadzenie rewitalizacji kulturalnej. Dobrze jest kiedy oba te elementy
wykorzystane są synergicznie, jako asumpt do trwałego rozwoju i prawdziwego ożywienia
przestrzeni publicznych w mieście.
Ilustracją dla takiego myślenia jest nagrodzona11 konkursowa koncepcja dla Placu Wałowego w Gdańsku12. Projekt ten zakłada uczytelnienie manierystycznego charakteru wnętrza urbanistycznego, regenerację jakości przestrzeni publicznej i jej krajobrazową adaptację na scenę dla dziania się życia, wprowadzenie aktywatorów kulturalnych i pobudzenia społecznego, a wszystko to wyrastające z kontekstu przestrzennego, lokalnych tradycji i specyficznego genius loci.

Ryc. 3. Brama Nizinna widziana od
strony północnej. Źródło: il. : K. MartynaJakubowska
Fig. 3. Nizinna Gate seen from the
North. Source: K. Martyna-Jakubowska

Ryc. 4. Gmach Małej Zbrojowni, powstały w latach 1643-1645 pierwotnie pełnił
funkcje militarne, obecnie jest siedzibą
gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Stanowi istotny element w kompozycji
urbanistycznej Placu Wałowego. Źródło:
il. K. Martyna-Jakubowska
Fig. 4. Small Armoury building, built in
the years 1643-1645 originally served as
military headquarters. Now is the seat of
Gdansk Academy of Fine Arts. Is an
important element in Wałowy Square
urban composition Source: K. MartynaJakubowska

11

Praca autorstwa zespołu w składzie: Wojciech Kawalec, Laura Klimczak, Jan Kocieniewski, Paulina Nosalska, Miłosz Zieliński uzyskała pierwszą nagrodę równorzędną.
12
Konkurs ten organizowany przez firmę AMS oraz Urząd Miasta Gdańska był elementem programu Bramy
Kraju, który koncentruje się na tworzeniu marki i dobrego wizerunku miejsc, ze szczególnym naciskiem na
kształtowanie przestrzeni publicznych.
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2. GENIUS LOCI
Plac Wałowy znajduje się w centrum Gdańska, w granicach XVI i XVII wiecznego obwałowania. Na wstępie warto wyraźnie podkreślić tożsamość lokalną Placu Wałowego jako
miejsca o niezatartej własnej odrębności przy jednoczesnym bardzo silnym powiązaniu
ze ścisłym centrum Gdańska. Związek ten czytelny jest zarówno w sferze symbolicznej –
Plac Wałowy jako brama do miasta Gdańska – oraz czysto wizualnie – perspektywa z
bastionu Św. Gertrudy ponad placem zwieńczona jest panoramą szczytów wież ratuszowych oraz katedralnych.

Ryc. 5 Schemat ukazujący zasięg programowanych aktywności oraz relację pomiędzy nimi. Przepływ aktywności ma charakter dynamiczny. Źródło: il. archiwum autora
Fig. 5 Diagram showing the range of programmed activities and the relationship between them. The flow of
activity is dynamic. Source: The author’s archive

Sama nazwa „Plac Wałowy” tłumaczy pochodzenie tego wnętrza urbanistycznego. Położony pomiędzy broniącymi miasta wałami średniowiecznym oraz nowożytnym plac do
dziś zachowuje tą tradycję nie tylko w nazwie ale także w pozostałych zabytkach architektonicznych. Nieistniejąca aktualnie średniowieczna ziemna kurtyna rozpięta była pomiędzy dwoma basztami: Białą oraz Pod Zrębem wraz z basztami stanowiła południową
linię obwałowań tzw. Starego Przedmieścia. Kierunek ten wytacza współczesny przebieg
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północnej granicy placu, a baszty są cennym dziedzictwem kulturowym.13 Za zalążek
Placu Wałowego można uznać placyk przed bramą do miasta, przy baszcie Białej. Bardziej określony zarys plac otrzymał po wybudowaniu nowożytnych fortyfikacji. Elementy
XVII wiecznej fortyfikacji determinowały urbanistyczny rozwój tej przestrzeni a zachowane
są w pobliżu Placu Wałowego do dziś. Najważniejszymi obiektami są tu niewątpliwie
ziemny Bastion Św. Gertrudy (il.2) z zachowanymi kazamatami – broniący południowo
zachodniego narożnika miasta, Brama Nizinna z 1626 roku (il. 3) oraz budynek tzw. Małej
Zbrojowni powstały w latach 1643-1645 (il.4), który był wówczas strategicznym magazynem ciężkich moździerzy oraz dział14. Nie da się zaprzeczyć, że budowa siedemnastowiecznych obwarowań przyczyniła się do wytworzenia charakterystycznej przestrzeni
miejskiej do której walorów należy zaliczyć położenie w pobliżu nabrzeża Motławy, bliskości bramy miejskiej, posiadanie własnego sporego placu miejskiego z obiektem Małej
Zbrojowni jako bryły wewnątrz. W okresie po drugim rozbiorze Polski Plac Wałowy został
wyłączony z ogólnodostępnej przestrzeni publicznej i zagospodarowany został jako plac
ćwiczeń militarnych. Plac odzyskał publiczny charakter pod koniec XIX wieku i stał się
miejskim skwerem, lecz nigdy nie przywrócono mu wczesnonowożytnego charakteru
prestiżowego publicznego wnętrza urbanistycznego15. Dziedzictwo nowożytnej urbanistyki i inżynierii militarnej pozostaje niewątpliwym walorem miejsca. Innymi, bardziej współczesnymi wartościami są min.: bliskość urzędów, szkół oraz siedziba ASP; dziewiętnastowieczny budynek dawnego lombardu tworzący swoją północną elewacją południową
pierzeję placu i dzielący przestrzeń na mniejsze, kameralne wnętrza. Kolejnym ważnym
atutem wzbogacającym wartość lokalną jest rozwijająca się tradycja obecności na Placu
Wałowym zdarzeń związanych z corocznym festiwalem teatrów ulicznych FETA.

Ryc. 6. Rysunek nawierzchni tworzony przez siatkę szyn będących osnową dla mobilnych platform. Źródło:
il. archiwum autora
Fig. 6. Figure surfaces created by the network of rails which are matrix for mobile platforms. Source: The author’s archive

13 Baszta Biała zrujnowana podczas II Wojny Światowej, została odrestaurowana w latach 80 XX wieku i jest
zachowana obecnie w dobrym stanie. Baszta pod Zrębem przetrwała działania wojenne lecz ze względu na
pozostawienie jej samej sobie pozostaje aktualnie w stanie ruiny.
14
Friedrich J., 2008, Gdańsk Miasto Wolności, wyd. VIA, Toruń s.18-33
15
Kostarczyk A., 2010, Studium urbanistyczno-konserwatorskie dla koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Placu Wałowego w Gdańsku, załącznik do regulaminu konkursu, maszynopis niepublikowany,
Gdańsk
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Potencjał dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego tego miejsca jest ogromny i został
wykorzystany przy projektowaniu działań rewitalizacyjnych.
3. WĄTEK TWÓRCZY KONCEPCJI
3.1. Estetyzacja
Najbardziej namacalnym elementem – efektem pracy architekta krajobrazu – jest estetyzacja przestrzeni. W przypadku Placu Wałowego oparta została na nadaniu jej kierunku
myślenia jako o scenie dla dziania się życia. Słowo ,,scena” budzi skojarzenia z przestrzenią możliwości. Jeśli przestrzeń taka jest dobra, jest elastyczna dostosowując się do
wymagań użytkowników, aktualnych warunków, i procesów16. Scena taka jest areną dla
wydarzeń prowokowanych przez funkcje obiektów otaczającej zabudowy, inspirujący
wygląd miejsca, oraz widok innych użytkowników przestrzeni. Mozaika funkcji generuje
konieczność splatania się różnych potrzeb i form aktywności tworząc tym samym szanse
zaistnienia nowych relacji interpersonalnych (il.5). Dzięki temu przestrzeń publiczna jest
ramą dla zdarzeń, spotkań, doświadczeń i przeżyć. Obiekty będące zapleczem danej
funkcji generują aktywności typowe. Przecinanie i przenikanie się różnych aktywności
daje szansę wytworzenia kolejnych, wcześniej nieprogramowanych zdarzeń. Aktywność
jednych jest atrakcją dla drugich17. Przykładowo jeżeli studenci wyjdą ze swoją pracą
w przestrzeń publiczną da to możliwość zwykłym ludziom spotkania z innym punktem
widzenia i zweryfikowania swojego wyobrażenia na temat pracy innego człowieka, w tym
wypadku artysty. Proponowana w przybliżanej koncepcji aranżacja miejskiego krajobrazu
zakłada szerokie możliwości kreacji i modyfikacji przez użytkowników ramy w której ma
nastąpić spotkanie. Nie jest tu proponowane konkretne rozwiązanie lecz kanwa na której
rozgrywać się ma proces tworzenia i modyfikowania zależnie od aktualnych potrzeb.

Ryc. 7. Widok Placu Wałowego
z lotu ptaka. Źródło: il. archiwum
autora
Fig. 7.Wałowy Square, aerial view
Source: The author’s archive

Plac Wałowy ma szansę stać się ważnym punktem na planie Trójmiasta. Może znów być
"bramą". Lokalizacja po południowej stronie placu istotnego węzła komunikacyjnego
(parking park&ride, przystanek SKM, dworzec kolejowy) czyni z opracowywanej przestrzeni pierwszą atrakcję na kierunku do centrum. Oznacza to że Plac Wałowy powinien
stać się pierwszym salonem miasta. Symbolika bramy nabiera tu jeszcze większego wy16

Franta A., 2009, Uroda miasta – uroda komunikatywności [w:] Uroda Miasta z cyklu Odnowa Krajobrazu
Miejskiego, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.57-66,
17
Gehl J., 2009, op. cit,.s.73-79
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razu, kiedy uświadomimy sobie, że Gdańsk będąc miastem portowym od dawien
dawna był „bramą kraju”, platformą wymiany handlowej, kulturowej, intelektualnej. Powyższe tropy z lokalnej tradycji portowej ale także militarnej, której wyraźnie wyczuwalny
duch otacza przestrzeń, stały się podstawą dla oparcia głównego wątku twórczego niniejszej koncepcji.
Płaszczyzna podstawy placu została pokryta delikatną siatką szyn tworząc tym samym
subtelny rysunek nawierzchni ale przede wszystkim osnowę dla mobilnych platform (il.6).
Pomysł na system szyn i zestawialnych platform wywodzi się ze skojarzeń z krajobrazem
portowym i fortecznym. Platformy jak drewniane skrzynie przesuwane niegdyś na terenie
portu po rozładunku, czy też skrzynie ze sprzętem wojskowym przenoszone na placu
przed zbrojownią, są teraz elementem modyfikowalnej aranżacji placu. Użytkownicy mogą przemieszczać platformy i zestawiać je zależnie od potrzeby. Raz platformy zsunięte
na środek placu są sceną widowiskową lub parkietem tanecznym, innym razem stają się
wybiegiem mody, kiedy indziej swobodnie rozsunięte są intymnymi gabinetami ze stolikami gdzie pijąc herbatę przyglądamy się pracy siedzącego opodal malarza, albo są
przestrzenią czasowej wystawy artystycznej.(il. 7 i il. 8) Atrakcyjne, mobilne i w pełni adaptowalne wyposażenie placu daje szansę na podniesienie jego rozpoznawalności, czyniąc go atrakcyjnym celem (il.9). Platformy na stalowych kołach mimo swojego ciężaru
można śmiało pchnąć w przód po szynach, tak ja proces rewitalizacji ma szanse pchnąć
Plac Wałowy w czas jego ponownej świetności. Pojedyncza platforma jest drewnianym
kwadratowym podestem o boku 6m i wysokości 1m. Aby udostępnić platformę możemy
korzystając z ukrytych wewnątrz mechanizmów w łatwy sposób przystosować ją jak na
ilustracji nr 10.

Ryc. 8.Nocny widok Placu Wałowego z lotu ptaka Źródło: il. archiwum
autora
Fig. 8.Wałowy Square, aerial view
by night. Source: The author’s archive

Charakterystyczny nieregularny kształt placu powinien zostać zachowany gdyż właśnie ta
odmienność buduje tożsamość lokalną tego miejsca. Niemniej jednak wydaje się, że
przestrzeń wymaga choćby symbolicznego zaznaczenia „centrum”18. Oznaczenie takie
potrzebne jest dla zorganizowania przestrzeni przed wejściem do Małej Zbrojowni
(siedziby ASP) jako miejsca centralnego. Wynika to nie tylko z warunków funkcjonalnych
ale także z uwarunkowań kompozycyjnych. Zaznaczone prostokreślną w narysie sadzawką miejsce formalnie ważne znajduje się w punkcie przecięcia najważniejszych
osi widokowych, których zamknięcia ogniskują się na najistotniejszych obiektach wokół
18

Norberg-Schulz Ch.,2000, Bycie, przestrzeń i architektura, wyd. MURATOR, Warszawa, s.18-20
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placu. Zaznaczenie „centrum” sugeruje rangę tego miejsca19 i tworzy subiektywną
w odbiorze agorę.
Odtworzenie wyrazu Placu Wałowego jako manierystycznego wnętrza urbanistycznego,
udostępnienie bastionów i zwrócenie uwagi na zabytki architektury tworzy szansę na
rozwój coraz popularniejszej turystyki kulturowej. Perspektywy te zwiększa rozpoznawalność placu wśród mieszkańców a także na zewnątrz.

Ryc. 9. Schemat obrazujący przykładowe możliwości ustawień platform w zależności od potrzeby adaptacyjnej. Źródło: il. archiwum autora
Fig. 9. Scheme illustrating the possibilities of mobile platform setting. Source: The author’s archive

3.2. Aktywizacja kulturowa
Została przemyślana jako zespół działań wprowadzających w przestrzeń miejską gospodarza, wydarzeń oraz „magnesów kulturalnych”. Studenci i pracownicy gdańskiej ASP
19

Ibidem, s.39
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mogli by być zaproszeni do roli gospodarzy i animatorów Placu Wałowego – wyjścia
z murów uczelni i do pracy w przestrzeni publicznej. Została więc przewidziana pracownia rzeźby pod gołym niebem, na niewielkim placyku przy południowej elewacji Małej
Zbrojowni. Placyk ten jest ciekawym aneksem dla Placu Wałowego, gdzie przechodzący
ludzie mieli by okazję poznawać proces twórczy (il. 11). Zarówno młodzi artyści jak i
przechodnie wpływali by na siebie w sposób inspirujący. Zaistniała by szansa zawiązania
jakiś relacji, inicjacja zdarzeń. Innym pretekstem do odwiedzenia Placu Wałowego, czytaj:
spotkania i doświadczenia czegoś ciekawego, mogła by być moderowana przez ASP
akcja wyboru najlepszej pracy semestralnej i uhonorowanie jej instalacją na specjalnym
cokole. Wytworzenie się takiej lub podobnej tradycji byłoby ważnym elementem kształtującym rozpoznawalność Placu Wałowego oraz wzbogacenie jego tożsamości. Inspiracja
krajobrazem obronnym i powiązaniami portowymi odnajduje swoje odbicie w programie
rekreacyjnym, który jednocześnie ma wzmacniać atrakcyjność i lokalne tradycje. Podnóże bastionu Św. Gertrudy wydaje się świetnym miejscem dla rozgrywania potyczek szachowych. Zaproponowany tam został kącik szachowy oferujący standardowe stoliki szachowe, szachownicę placową do przestrzennej gry w zespołach, a także stoliki z szachownicami i zasadami gier szachowych innych kultur – jest to nawiązanie do portowego
charakteru Gdańska jako bramy kraju, platformy wymiany kulturowej. Temu wszystkiemu
towarzyszą miejsca dla widzów. (il. 12)

Ryc. 10. Schemat transformacji platformy oraz sposób udostępnienia jej dla osób niepełnosprawnych
Źródło: il. archiwum autora
Fig. 10. Scheme of platform transformation and means to make it for people with disabilities.
Source: The author’s archive

Powyższe działania miały na celu pobudzić aktywność stałych użytkowników przestrzeni
oraz wzmocnić charakter miejsca jako atrakcyjnego i charakterystycznego obszaru. Dopełnieniem tego powinny stać się „magnesy kulturalne”. Pierwszym z nich mógłby stać
się budynek w którym mieścił się dawny lombard. Ten fascynujący budynek w niniejszej
koncepcji zyskuje rangę dominanty kulturalnej. Robocza nazwa „Sceny Wałowe" sugeruje, że adaptowany na teatralno-rozrywkowy obiekt nie jest zwykłą siedzibą teatru lecz
pełni funkcję teatru, kabaretu oraz zaplecza dla letnich teatrów ulicznych. (Organizacja
takiej placówki powinna stać się przedmiotem odrębnego projektu społecznego). W koncepcji budynek dysponuje dwoma scenami: całoroczną wewnątrz po południowej stronie,
oraz letnią z widownią na zacisznym skwerze z tyłu.
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Ryc. 11. Pracownia rzeźby pod gołym niebem
Źródło: il. archiwum autora
Fig11. Laboratory of sculptures under the open sky.
Source: The author’s archive
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Ryc. 12. Kącik szachowy; miejsce aktywizacji. Źródło:
il. archiwum autora
Fig.12. Chess area; activation place. Source: The
author’s archive

Ryc. 13. Rzut całości założenia. Źródło: il. archiwum autora
Fig. 13. Masterpan. Source: The author’s archive
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Aktywizację kulturalną pobudzać ma także instytucja o roboczej nazwie "Arsenał Sztuki".
Koncepcja przewiduje tu ośrodek pracy twórczej, który dysponując pracowniami artystycznymi do wynajęcia i bazą noclegową stanowił by interesujący cel dla artystów z kraju
i zagranicy. Przebywanie tu znakomitych artystów przyciągnęło by jednocześnie innych
ludzi, warto byłoby bowiem przyjść tu wieczorem do kawiarni i być może spotkać kogoś
interesującego. Równocześnie kontakt młodych adeptów sztuki z doświadczonymi twórcami może dla obu stron być inspirujący. Kwartał zabudowy tworzący wschodnią pierzeję
Placu Wałowego w autorskiej wizji widziany jest jako miejsce życia codziennych użytkowników: stali mieszkańcy, studenci i turyści. Poza mieszkaniami prywatnymi kwartał
mieścił by w sobie partery usługowe, mieszkania studenckie, pensjonat, oraz obiekty
kulturalne takie jak galeria sztuki. Zarówno „Sceny Wałowe", „Arsenał Sztuki" jak i inne
nowe funkcje stworzą nowe miejsca pracy i ruch z zewnątrz.
4. WNIOSKI
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej polega na ożywieniu – ponownym zdefiniowaniu
atrakcyjności miejsca poprzez funkcjonalne, społeczne i estetyczne korekty, które zaowocują zwiększeniem witalności przestrzeni. W takim rozumieniu definicji rewitalizacji,
regeneracja materii wnętrz urbanistycznych – przestrzeni publicznych – ulic czy placów
jest jednym z narzędzi dających nadzieję lecz nie gwarantującym faktycznego ożywienia
obszaru. Kolejnym narzędziem może być aktywizacja kulturowa, ekonomiczna, społeczna
itp. Podczas prowadzenia procesu rewitalizacji trwałemu odnowieniu powinien ulec też
wizerunek miejsca w świadomości mieszkańców i stałych użytkowników jako miejsca
wartościowego.
Zgodnie ze współczesnym zapotrzebowaniem na dobre przestrzenie publiczne, dobrze
jest jeśli w wyniku tych działań miasto otrzyma miejsce rozumiane jako przestrzeń witalna
– atrakcyjna, intrygująca, nie pozbawiona wartości estetycznych i pełna ludzi – jej użytkowników i elementów jednocześnie. Takie myślenie bliskie jest idei Placemakingu20 czyli
podnoszeniu wartości przestrzeni publicznych do rangi miejsc aktywizujących lokalne
społeczności oraz budowaniu wyjątkowej tożsamości miejsc i zintegrowaniu ich z tkanką
społeczną21.
Podniesienie jakości estetycznej przestrzeni placu estetyzacja, zwiększa atrakcyjność
miejsca jako tła dla codziennych wydarzeń. Witalność miejsca powinny napędzać także
,,magnesy kulturalne”. Miejsce to będzie warto odwiedzić bo będzie tu zawsze szansa,
przeżycia lub zobaczenia czegoś ciekawego. Regeneracja miejskiej tkanki jest więc częścią składową rewitalizacji, w wyniku której miasto odzyskuje przestrzenie żywe.

REGENERATION OR REWITALIZATION OF URBAN PUBLIC SPACE?
1. INTRODUCTION
Cities being a habitat for many residents should provide a friendly space. The modern
world dominated by globalization carries risks for the quality of the urban landscape. The
unification of space, chaotic urbanization, commercialization and consumer culture are a
big threat to urban landscape aesthetics. There are also a threat to quality of human life.
20

Jak przetworzyć Miejsce, Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych.2009, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków,
21
Ibidem,
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The beauty of the city from the beginning due to the terrain, then consciously formulated
in modern times, where the factor determined the aesthetic character of the city
understood as a work of art, in times of industrialization seems to be forgotten. World
mastered the ideas of the modern movement, rejected the traditional way of creating
urban spaces. Disappeared traditional streets, frontages, and squares. Appeared blocks
and motorways in return. Literally understood functionalism and pragmatism deprived
urban areas close to human scale. In the postmodern cities we observe the re-draw the
attention towards the public spaces - places to implement a human life. Urban areas
should be defined by the architecture of the framework for the networking of many
manifestations of social life. Meanwhile, walking in the Polish cities it is obvious that we
still have more to do than those already captured. The beauty and attractiveness of urban
areas may result not only from the system and the quality of their constituent forms, but
also with the people and the potential that can bring to the city. This is because man,
being the creator of the landscape is in fact also a townscape element. Being a human
element in the landscape is even more important because a person who is in the field of
view, affects the senses more strongly than any other inanimate items. A measure of the
vitality of urban areas is human. His presence gives the sense of urban space and the
aesthetic dimension. It is good when you try to renewal of the urban landscape is not
limited to conservation or the aesthetics of space but also tend to produce the conditions
for individual and social development and the actual recovery of the city area so that the
beauty of the city walking hand in hand with the utility of space contributed to a constant
effect revitalization. A matter of indisputable is the need of revitalization of public spaces
in cities. Unfortunately, recovery or regeneration is often treated superficially. Rather as a
renewal of physical and material, and not as stimulating a deeper sense.
Beauty of the city is an expression of culture of the society, the more important it should
be for today's generations of slope above the spaces now degraded, and the
materialization of thoughts which are used to contemporary generations. The need to
design urban regeneration of matter has become one of the elements of urban
revitalization. Another component of the resuscitation should be activation of the
community. You can achieve it by introducing the cultural revitalization. It is good when
both of these elements are used synergistically, as the rise to sustainable development
and true revival of public spaces in the city.
Illustrative of such thinking is awarded concept of competition for Wałowy Square in
Gdańsk. This project involves arrangement Mannerist urban character of the townscape,
the regeneration of the quality of public space and the adaptation of townscape for the
stage for a life of knitting, the introduction of activators stimulate cultural and social, all
growing out of spatial context, local traditions and specific genius loci.
2. GENIUS LOCI
Wałowy Square is located in the city center, within the limits of the sixteenth and
seventeenth century embankments. At the outset it is worth to emphasize the identity of a
local square indelible as a place of their own identity, while a very strong connection with
the center of Gdansk. This relationship is clear in both the symbolic: Wałowy Square as a
gateway to the city of Gdansk; and purely visual: the prospect of the bastion of St.
Gertrude over square topped with a panorama of peaks and towers of the cathedral and
town hall.
The name - Wałowy Square (Wall/Rampart Square) - explains the origin of the urban
interior. Situated between the medieval ramparts defending the city and the renaissance
square still retains this tradition not only in name but also in other architectural
monuments.
Heritage of renaissance urban planning and engineering of military remains the
undoubted advantage of space. In other, more modern values are: Proximity to offices,
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schools and the seat of the ASP(Academy of Fine Arts); nineteenth-century building of
the former pawn shop that creates its northern elevation of the southern frontage of the
square and dividing the space into smaller, intimate interior. Another important advantage
of enriching the value of the local tradition is growing presence in the Wałowy Square
events associated with the annual festival of street theater FETA. The potential of urban
cultural heritage and this place is huge and has been used in the design of regeneration
activities.
3. CREATIVE CONCEPT
The most tangible element - the result of work of landscape architect - is a nice looking
space. If Wałowy Square is based on providing the direction of thinking as a stage for
knitting life. The word 'stage' arouses associations with the space of possibilities. If this
space is good, is flexible to adapt to user requirements, current conditions, and processes. This scene is an arena for events caused by features of the objects surrounding
buildings, inspiring look elsewhere, and views of other users of space. Mosaic of functions generates the necessary interplay of the different needs and forms of activity and
thus create the chance of occurrence of new interpersonal relationships (Fig. 5). Thanks
to this public space is a frame for events, meetings and experiences. Objects that are a
function facilities generate characteristic activity. Parting and interpenetration of different
activities gives another chance to produce, never planned events. Some activity is an
attraction for others. For example, if students come out with their work in public spaces
will give ordinary people the opportunity to meet with another point of view and verify their
ideas about the work of another man, in this case the artist. The proposed arrangement
of the approximated concept of urban landscape provides broad flexibility to create and
modify users in a framework which is to be meeting. It is not proposed a specific solution
but the canvas on which to play is the process of creating and modifying according to
current needs.
3.1. Aesthetics
The plane of the square base is covered with fine mesh rails thereby creating a subtle
drawing surface but especially the carcass for mobile platforms (Fig. 6). The idea for a
system of rails and platforms derives from associations with the landscape of the port and
fortress. Platforms such as wooden boxes moved once in the port after unloading, or
crates of military equipment transferred to the square in front of armory, are now part of
customizable interior square. Users can move the platform and assemble them as
needed. Once seated on the platform center of the square is a spectacular scene or a
dance floor, other times they become rundown of fashion, at other times are easily split in
intimate parlors with tables where we look at drinking tea sitting near the painter's work,
or are temporary exhibitions of artistic space. (Fig. 7 and Fig. 8) Attractive, and fully customizable mobile site features are an opportunity to raise its recognition, making it an
attractive target (Fig. 9).
3.2. Cultural activation
It was thought as a set of activities in urban space introducing a host of events and "cultural magnets." Students and staff of the Gdansk Academy of Fine Arts they could be
invited to the role of hosts of Wałowy Square - out of the walls of the university and to
work in public spaces. Workshop was thus provided relief under the open sky, on a small
square on the southern facade of the Small Armoury. This square is an interesting annex
for Wałowy Square, where people had the opportunity to explore the creative process
(Fig. 11). Both young artists and passers influenced by each other in an inspiring way.
Occurred by chance formation of a relationship, the initiation events. Another excuse to
visit the square, read: Meetings and experience something interesting, she could be
moderated by the Academy of Fine Arts share the best selection of semester work and
honoring its installation on a special pedestal. Creation of such or similar traditions would
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be an important element in shaping the Wałowy Square recognition and enrichment of its
identity. Inspiration landscape linkages harbor defense and finds its reflection in the recreational program, which also has to strengthen the attractiveness and local traditions.
Complementing this should become a "cultural magnets." The first of these could become
a building which formerly housed the pawnshop. This fascinating building in this concept
is gaining the rank of the dominant culture. The working name of "Rampart Stages" suggests that, adapted for theater and entertainment facility wich serves the theater, cabaret,
and facilities for the summer street theater. (The organization of such an institution should
be the subject of a separate social project). The concept of the building has two stages: a
year-round inside the south side, and the summer with the audience on a quiet square in
the back.
Cultural activation has also encouraged cultural institution with the working name "Arsenal of Art." The concept here provides a center for creative work, which having art studios
for rent and base that was an interesting destination for artists from home and abroad.
Being attracted great artists here that while other people, because it would be worthwhile
to come here in the evening for coffee and maybe meet someone interesting. At the
same time young students has opportunity to contact with experienced developers. It may
be mutually inspirational. Quarter buildings forming the eastern frontage of the Square, in
the author's vision is seen as a place of everyday life members: permanent residents,
students and tourists. In addition to private dwellings by quarter housed in a ground floor
service, student housing, pensions, and cultural facilities such as art gallery. Both " Rampart Stages ", "Arsenal of Art" and other new features will create new jobs and move from
the outside.
4. CONCLUSIONS
Revitalization of urban space is to revive - redefine the attractiveness of the place through
the functional, social and aesthetic correction, resulting in increased vitality of space. In
this sense, the definition of revitalization, urban design regeneration of matter - the public
spaces - streets or squares is one of the tools which give hope but no guarantee of actual
recovery of the area. Another tool may be the cultural activation, economic, social, etc.
During the process of revitalizing the sustainable renewal should be a place's image in
the minds of residents and regular users as a place of value. According to today's demand for good public spaces, it is good if as a result of these actions the city will receive
a place understood as a vital space - an attractive, intriguing, is not devoid of aesthetic
qualities and full of people - its members and elements simultaneously. Such thinking is
close to the idea of raising the value of ‘’Placemaking” or public spaces to the rank of
activating local communities and building the unique identity of places and integrating
them with the social tissue. Improving the aesthetic quality of the square space - nice
looking, more attractive place as a background to everyday events. The vitality of the
place should drive also, cultural magnets. This place is worth a visit because there is
always a chance to experience or seeing something interesting. Regeneration of urban
tissue is thus part of the revitalization, resulting in the living spaces of the city recovers.
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STRESZCZENIE
Artykuł jest kontynuacją rozważań nt. cokołów w obiektach historycznych1. Przedstawia
problemy definiowania i projektowania cokołów w architekturze współczesnej. Pierwotna
definicja cokołu jest poszerzona o jego nowe rozumienie – zwłaszcza w pojęciu cokółparter. Cokoły współczesne coraz rzadziej nawiązują do form historycznych, muszą także
sprostać nowym wymogom formalnym oraz techniczno-eksploatacyjnym.
Przeprowadzona analiza odnosi się do przykładów realizacji z przełomu XX i XXI wieku,
które coraz powszechniej sięgają po nowe rozwiązania funkcjonalne i technicznomateriałowe – zwłaszcza w dziedzinie kształtowania ścian o konstrukcji warstwowej
z różnego rodzaju okładzinami oraz nowoczesnych zewnętrznych przegród szklanych.
Słowa kluczowe: architektura, budynek, cokół, okładziny.
ABSTRACT
The article is a follow up question about plinths in historical buildings. Presents the problems of defining and designing the architecture of contemporary plinths. The original definition of a plinth is extended to his new understandings, especially in the mind of the
plinth-ground floor. Modern plinths increasingly less frequently refer to forms of historical,
must also meet the new requirements of the formal and technical operational.
Performed analysis refers to the examples of implementation from the turn of the 20th
and 21st century, which increasingly go after new solutions to functional and technicalmaterial investments – especially in the field of forming the walls layered construction of
different kinds of facings and modern external bulkheads of glass.
Keywords: architecture, building, plinth, facings.

1

. Patrz: Przestrzeń i Forma, Szczecin 12/2009
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Cokół to górna (wystająca nad poziom terenu) część ściany fundamentowej (lub ściany
przyziemia) budynku, a także nadziemny – najniższy człon budowli (np. pomnika, obelisku, muru, mostu, wiaduktu, etc.), czy obiektów małej architektury (np. postumentu, kapliczki, etc.) lub różnych elementów architektonicznych (np. portalu, kolumny, filaru, etc.),
które stykają się bezpośrednio z przylegającą powierzchnią gruntu, utwardzoną lub
w przestrzeni miejskiej z nawierzchnią chodnika (np. drogi, ulicy, placu, etc.). Cokół wykończony jest najczęściej gzymsem (tzw. cokołowym) lub okapem w zależności od przyjętego rozwiązania jego formy i konstrukcji. Usytuowanie w strefie pomiędzy podziemną
i nadziemną częścią budynku, w miejscu silnie zawilgoconym zarówno wodą gruntową,
solami mineralnymi, a jednocześnie zwilżanym wodami opadowymi i zalegającym śniegiem, w destrukcyjnym kontakcie z roślinnością oraz często (szczególnie w warunkach
miejskich) narażonym na liczne uszkodzenia mechaniczne, decyduje o jakości oraz trwałości nie tylko samego cokołu ale przede wszystkim o trwałości i estetyce ścian budynków
i obiektów małej architektury.
Analizując jednak historię architektury zauważymy, że już w greckim okresie geometrycznym (1100-700 p.n.e.) i archaicznym (700-500 p.n.e.) oraz w okresie początków Rzymu –
Sabinowie i Latynowie (1100-600 p.n.e.) i Etruskowie (600-500 p.n.e.) – formowały się
formalno-użytkowe funkcje cokołu. Wtedy to stereobat2 (dzisiaj nazwalibyśmy ten element ścianą fundamentową i strefą przyziemia budynku) składał się z fundamentu (część
podziemna) oraz krepidomy3. Rozwój kultury i sztuki greckiej w okresie klasycznym (500330 p.n.e.) i hellenistycznym (330-30 p.n.e.) oraz rzymskiej w okresie republiki (500-330
p.n.e.) i w okresie hellenistycznym (330-30 p.n.e.), uformowały i doprecyzowały funkcję
cokołu w układzie kompozycyjno-przestrzennym i formalno-użytkowym.

Ryc. 1. Rozwój form cokołów w początkowym okresie antycznym (po lewej) z krepidomą oraz w okresie rozwiniętym z krepidomą, bazą i postumentem. Źródło: opracowanie autora
Fig. 1. The development of the form of plinths in the early antique years (on left) with krepidoma and in the
evolutionary period with krepidoma and pedestal. Source: drawings by author

Wykonywane wówczas cokoły kształtowane były zgodnie z intencją i założeniami projektanta oraz obowiązującymi zasadami określającymi np. szerokość, długość, wysokość
i ilość ich elementów składowych. Na tym przykładzie widać, że właściwy cokół wykształcił się w antyku rzymskim, gdzie krepidoma jest podstawą i cokołem wokół budynku świątyni, a same schody znajdują się przed główną fasadą i są oflankowane murami będącymi przedłużeniem krepidomy (cokołu). W czasach tych wznoszono liczne pomniki i obeliski, które stawiano bezpośrednio na krepidomie, a w okresie późniejszym na, jakże okazale zaznaczonych, podstawach będących cokołami.
2

Według Witruwiusza jest to najniższy stopień krepidomy albo górna warstwa fundamentów. W świątyniach
rzymskich jego odpowiednikiem jest podium.
3
Część nadziemna – podstawa budynku ze schodami (krepis). Funkcję krepidomy pełni dziś cokół.
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Cokoły towarzyszą nam od zarania dziejów w takiej czy innej formie ale zawsze są (mniej
lub bardziej) eksponowane. W czasach nowożytnych, wraz z rozwojem budownictwa
drewnianego, a później murowanego, cokoły nabrały form znanych nam także współcześnie. Zwykle więc odróżniane są od wyższych części budynku formą, fakturą i barwą
materiału z jakiego są wykonywane. Z punktu widzenia kształtowania formy cokoły można podzielić na: wysunięte, zlicowane ze ścianą parteru oraz na cofnięte w stosunku do
niej. Analizując jednak szerzej komponowanie elewacji można zauważyć, że czasem cały
parter formalnie stawał się swoistym cokołem (cokół-parter), odróżniającym go od wyższych kondygnacji budynku.

Ryc. 2. Podstawowe formy cokołów – od lewej: cokół cofnięty, zlicowany i wysunięty. Źródło: opracowanie
autora
Fig. 2. The basic forms of plinths – from left:: retreating (withdrawn) plinth, in harmony (levelled) plinth and
advanced plinth. Source: drawings by author

Cokoły wysunięte ewoluowały od czasów starożytnych. Początkowo były dolną częścią
(podstawą) ścian parteru. Stopniowo jednak obejmowały coraz wyższą jego część
– aż do pełnej wysokości, stanowiąc tzw. cokół-parter. Cokoły te szczególnie podkreślają i eksponują charakter i wyniosłość budowli czyniąc z niej obiekt okazały i szczególnej wagi.

Ryc. 3. Formy cokołów w strefie parteru budynku – od lewej: cokół częściowy, cokół-parter, cokół-podcień.
Źródło: opracowanie autora
Fig. 3. The forms of plinths in the ground floor of building – from left: partial plinth, plinth-ground floor, plintharcade. Source: drawings by author

Cokoły cofnięte zaczęły nabierać nowego znaczenia w konstrukcjach budynków drewnianych (Fachwerk – Niemcy), a później także murowanych i rozwijały się podobnie jak cokoły wysunięte, dochodząc do pełnej wysokości parteru i także tworząc swoisty cokółparter cofnięty. Rozwój cokołów cofniętych na pełnej wysokości parteru miał szczególne
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znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu miast w aspekcie zagęszczaniem się tkanki miejskiej. Dzięki takiemu ukształtowaniu elewacji zyskiwano większą szerokość ulicy miejskiej, a wyższe kondygnacje budynków miały większe powierzchnie użytkowe części
mieszkalnej i ewentualnie magazynowej.

Ryc. 4. Brunschweig – przykład cokołuparteru cofniętego. Źródło: fot. J. Kurek
Fig. 4. Brunschweig – the example of the
withdrawn plinth-ground floor. Source: photo
by J. Kurek

Fig. 5. Bruksela – cokół częściowy w parterze skomponowany z wejściem do budynku. Źródło: fot. J. Kurek
Fig. 5. Brussels – partial plinth in ground floor composed from the entrance to the building. Source: photos by
J. Kurek
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Rozwój cywilizacyjny doprowadził do wytworzenia szczególnej formy „cokołu-parteru” –
tj. podcienia4. Ten szczególny cokół występuje zarówno jako wysunięty jak i cofnięty nadając budynkom pewnej ażurowości i lekkości. Funkcjonalnie, w silnie zurbanizowanym
środowisku miejskim, podcień pozwala na wykorzystanie większej (szerszej) przestrzeni
komunikacyjnej, osłoniętej od niekorzystnych warunków atmosferycznych o każdej porze
roku. Pewną analogią do podcienia może być ażurowy parter budynków posadowionych
na palach.

Ryc. 6. Kraków – Nowa Huta, cokół parter częściowo podcieniowy. Źródło: fot. J. Kurek
Fig. 6. Cracow – Nowa Huta, The plinth-ground floor partly arcade. Source: photo by J. Kurek

Obecnie, oprócz opisanych wyżej form, wykształcił się również cokół zrównany (zlicowany), który często można rozpoznać tylko dzięki rozróżnieniu materiałowemu lub kolorystycznemu w stosunku do innych części budynku. Świadome stosowanie tej nowej formy
wiąże się także z decyzją czy ma to być część dominująca, podporządkowana, a może
neutralna. Projektując nowe formy i nowe elementy architektoniczne w przestrzeni historycznej należy też pamiętać, że wprowadzenie ich powinno mieć raczej na celu kontynuację tradycji i tożsamości miejsca, przy właściwym szacunkiem dla przeszłości. Może to
osiągnąć przez zachowanie odpowiednich gabarytów (proporcji) budynków w tym wysokości, kubatury, linii podziałów elewacji, kształtu dachów, detali architektonicznych, materiałów, kolorystyki w przestrzeni już uformowanej przez poprzedników. Współcześnie
coraz częściej mamy do czynienia z niejaką „wariację” na temat form historycznych – w
tym także cokołów. Dziś formy cokołów wysuniętych, zlicowanych, cofniętych i ażurowych
(jak podcienia czy budowle na palach) odnajdujemy w nowoczesnych (także funkcjonalnie i technologicznie) przeszklonych parterach i całych budynkach oraz w budynkach
pozornie (optycznie) uniesionych nad ziemią – z prześwitującym i wolnym parterem, ukazującym tylko samą podstawę konstrukcji budynku oraz strefą wejściową z trzonem komunikacji pionowej.
4

W kamienicach miejskich podcienia stosowano dla usprawnienia ruchu i osłonięcia wejść do kramów kupieckich przed deszczem. Było to swoiste podcięcie bryły budynku w przestrzeni parteru. W odróżnieniu od podcienia krużganek był przekrytą sklepieniem lub stropem galerią, dostawioną do ściany zewnętrznej budynku.
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Ryc. 7. Formy cokołów w budynkach współczesnych: u góry (od lewej): cokół cofnięty, zlicowany i wysunięty
niżej: cokół zlicowany i cokół ażurowy. Źródło: opracowanie autora
Fig. 7. The forms of plinths in contemporary buildings: at the top (from left): retreating (withdrawn) plinth, in
harmony (levelled) plinth and advanced plinth below: in harmony (levelled) plinth and open-work plinth. Source:
drawings by author

Ryc. 8. Przykłady współczesnych cokołów obejmujących przeszklenie parteru: Moskwa (po lewej) i Kraków (po
prawej). Źródło: fot. J. Kurek
Fig. 8. The examples of modern plinths covering the glass panel ground floor: Moscow (on the left) and Cracow
(on the right). Source: photos by J. Kurek

Pomimo upływu czasu i znacznego rozwoju technik i materiałów budowlanych warto pamiętać o wykształconych już kanonach projektowania. One to decydują bowiem o wzajemnych proporcjach poszczególnych form składowych i harmonii całości. Nawet bowiem
realizacja w projekcie idei pozornego chaosu wymaga jednak pewnej dyscypliny formalnej i wyczucia plastycznego. Uwagę tą można także odnieść do współczesnego formowania przyziemia współczesnych budynków. Można dyskutować czy słuszne jest coraz
powszechniejsze dziś stosowanie cokołu zrównanego – zlicowanego, pozbawiającego
budynek optycznej podstawy i zacierającego granicę pomiędzy elewacją a otaczającym
terenem. Pomimo to jednak twórcza kontynuacja form już sprawdzonych ma swój głęboki
sens, dając szansę na osiąganie nowych, nieraz zaskakujących efektów przy użyciu nowoczesnych konstrukcji i materiałów.

MACIEJ BARTOS, Współczesne cokoły

Ryc. 9. Brunschweig –
przykład cokołu zlicowanego
bez wyraźnego „odcięcia
się” od poziomu otaczającego terenu. Źródło: fot.
J. Kurek
Fig. 9. Brumschweig – the
example of in harmony
( eveled) plinth without a
clear “cut-off” on the level of
the
surrounding
area.
Source: photo by J. Kurek

Ryc.
10.
Brunschweig,
biblioteka uniwersytecka –
cokół „odcina się” od wyższych kondygnacji przez
pozbawioną
podziałów
powierzchnię i lekkie wysunięcie na zewnątrz. Źródło:
fot. J.Kurek
Fig. 10. Brunschweig, University Library – the plinth
"cuts-off" from higher floors
by
requestor breaks the
surface and light hanging
outside of the wall. Source:
photo by J. Kurek

Ryc. 11. Kraków, budynek
opery – brak wykształconego tu cokołu, skutkuje wątpliwym efektem plastycznym. Źródło: fot. J.Kurek
Fig. 11. Cracow, The Opera
House – no development of
the plinth results in doubt
due to the plastic effect.
Source: photo by J. Kurek
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CONTEMPORARY PLINTHS
Obecnie, oprócz opisanych wyżej form, wykształcił się również cokół zrównany (zlicowany), który często można rozpoznać tylko dzięki rozróżnieniu materiałowemu lub kolorystycznemu w stosunku do innych części budynku. Świadome stosowanie tej nowej formy
wiąże się także z decyzją czy ma to być część dominująca, podporządkowana, a może
neutralna. Projektując nowe formy i nowe elementy architektoniczne w przestrzeni historycznej należy też pamiętać, że wprowadzenie ich powinno mieć raczej na celu kontynuację tradycji i tożsamości miejsca, przy właściwym szacunkiem dla przeszłości. Może to
osiągnąć przez zachowanie odpowiednich gabarytów (proporcji) budynków w tym wysokości, kubatury, linii podziałów elewacji, kształtu dachów, detali architektonicznych, materiałów, kolorystyki w przestrzeni już uformowanej przez poprzedników. Współcześnie
coraz częściej mamy do czynienia z niejaką „wariację” na temat form historycznych – w
tym także cokołów. Dziś formy cokołów wysuniętych, zlicowanych, cofniętych i ażurowych
(jak podcienia czy budowle na palach) odnajdujemy w nowoczesnych (także funkcjonalnie i technologicznie) przeszklonych parterach i całych budynkach oraz w budynkach
pozornie (optycznie) uniesionych nad ziemią – z prześwitującym i wolnym parterem, ukazującym tylko samą podstawę konstrukcji budynku oraz strefą wejściową z trzonem komunikacji pionowej.
The plinth is the upper (protruding above the level of the terrain) part of the foundation
wall (or basement wall) of the building and the lowest part of the structure (e.g. monument, obelisk, wall, bridge, viaduct, etc.), or small objects (e.g., pedestal, chapel, etc.) or
different architectural elements (e.g. portal, column, pillar, etc.), which occur directly on
average from the adjacent surface of the land, a hardened or urban space of sidewalk
pavement (e.g. road, street, square, etc.). The plinth can be finished by cornice (socle) or
by eaves based solutions to its form and structure. Location in the zone between the underground and overground part of the building, in a place very humidified both plots with
water, mineral salts, rain water, snow, with contact with vegetation and often (especially
in terms of urban) exposed to numerous bruising, determines the quality and sustainability of not only the same pedestal above all persistence and aesthetic of the walls of buildings and facilities of a small architecture.
By analyzing the history of architecture, however, that it already in the Greek geometric
period (1100-700 BC) and the archaic (700-500 BC) and in the early period of Rome –
Sabine and Latins (1100-600 BC) and Etruscans (600-500 BC) – are transformed to formal-utilitarian features of pedestal. When the stereobat (foundation wall and basement
part of the building) consisted of a foundation (part of the underground), and krepidoma.
Development of culture and art of Greek Classical period (500-330 BC) and Hellenistic
period (330-30 BC) and the Roman Republic period (500-330 BC) and Hellenistic period
(330-30 BC), are formed up and have clarified the function of a pedestal in living space,
composition, form and application. Executed if the plinths were formed in accordance with
the intentions and objectives of the designer and the rules governing such width, length,
height and number of their constituents. In this example you see that competent plinth
was found in Roman antique, where krepidoma is the base and the plinth around the
building of the temple and the stairs are located before the main façade and walls are
flanked which are the extension of the krepidoma (plinth). At those times many monuments and obelisks were built directly at krepidoma, and thereafter at such impressive,
selected basements of the plinths.
The plinths shall be accompanied by us from the dawn of time in one form or another but
always are (more or less) are exposed. In modern times, together with the development
of the construction of the wooden and brick, the plinths have become known to us as well
as a contemporary form. So usually are distinguished from the higher parts of the building
form, invoice, and the colour of the material from which it is executed. From the point of
view of the evolution of forms of the plinths can be divided into: made in harmony (levelled) with the wall, advanced and withdrawn in relation thereto. However, further by ana-
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lyzing the historical significance of the facade can be noted, that sometimes the entire 1st
floor formally became a plinth (the plinth-ground floor), distinguishing it from the higher
floors of the building.
The advanced plinths have evolved from ancient times. Originally the lower part of the
(base) 1st floor walls. Gradually, however, include more and more part of it – until full,
acting the plinth-ground floor. These plinths especially stress and expose the nature and
structure of the building by making the object found and of special importance.
The withdrawn plinths gathers new meaning became in structures of wooden buildings
(Fachwerk – Germany), and later also of brick and seemingly just as the advanced
plinths, in reaching full height of the floor and also by creating specific the withdrawn
plinth-ground floor. Development of the withdrawn plinths for the full amount 1st floor was
of particular importance in the development and functioning of the cities in terms of compaction is urban tissue. Thanks to the shaping of the façade, the greater the width of the
street in town, and the higher floor levels of the buildings had more useful parts of residential areas and possibly storage.
Development of civilization has led to the formation of a special form of "the plinth-ground
floor" – i.e. arcade. This particular plinth occurs both as the advanced and withdrawn by
giving a certain lightness and open-work in buildings. Functionally, strongly urban environment, the arcade allows the use of larger (wider)-space communication, shielded from
adverse weather anytime of the year. Now, in addition to the above forms, there is also
the plinth aligned (in harmony), which often can be resolved only by material or colour in
relation to other parts of the building. Aware of the use of this new type is also related to
the decision whether you want it to be part of a parent, subordinate, a neutral. When designing new forms and new architectural space of the historic, remember that their should
be a rather to continue the tradition and the identity of the place, the estimate for the past.
This can be achieved by suitable bulk (proportions) of buildings including the amount,
gross volume, the line breaks in the facade, roof shape, architectural details, materials,
colours in space already formed by the predecessors.
Today more and more, we are dealing with the supervision of "variation" about historical
forms – including the plinths. Today, the forms of the plinths advanced, levelled, withdrawn and open-work (like arcades or structures gear) that we find in modern (also technologically and functionally) glass ground floors and whole buildings as well as buildings
of the seemingly (optically) lifted above the ground – with open-work free ground floor,
here only the same basis for the construction of the building and the input area of the
stem vertical communications.
Despite the passage of time and considerable development of techniques and materials
of construction it is worth recalling the educated already canons of designing. They decide because of mutual proportions of individual form components and harmony of the
whole. Even since the implementation of the project idea of apparent chaos, however,
requires a certain discipline of formal and know your plastic. Note that you can also refer
to the moulding of the modern ground floor of contemporary buildings. You can discuss
whether it is increasing today use a pedestal leveled – aligned, which divests building of
optical grounds and the limit between façade and the surrounding area. Despite this,
however, these creative continuation forms already good has its deep meaning, giving
the chance to achieve new, sometimes surprising effects using modern design and materials.
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plinth. Source: photo by J. Kurek
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ANALIZA WIEŻ CIŚNIEŃ TYPU GRZYBEK I STANU ZASOBU
NA KUJAWACH I POMORZU. CECHY POKREWNE I DYSTYNKTYWNE
ANALYSIS AND STATE OF RESOURSES OF THE "MUSHROOM"
WATER TOWERS IN KUYAVIA AND POMERANIA PROVINCE.
RELATED AND DISTINCTIVE FEATURES.

Piotr Brzeziński
mgr inż. arch.
Uniwersytet Technologiczni-Przyrodniczy
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Zakład Architektury

STRESZCZENIE
Wieża typu „grzybek” jest najliczniej występującą kolejową wieżą ciśnień w województwie
kujawsko-pomorskim. Budowane na podstawie projektu typowego, wieże te występowały
na całym terenie byłego zaboru pruskiego. Dziś można je spotkać od Pomorza przez
Wielkopolskę po teren Śląska. Przegląd tych wyjątkowych obiektów jest próbą wyłonienia
obrazu przestrzennej unifikacji oraz procesu, w ramach którego niezwykle silna i jednoznaczna typologia podlega adaptacji lokalnej.
Słowa kluczowe: wieża ciśnień, infrastruktura kolejowa, zbiornik wodny Intze.
ABSTRACT
“Mushroom” tower is the most frequent railway water tower in the Kuyavia and Pomerania
region. These towers were built using a typical project. The appearance of that type of
water tower may be confirmed on the whole territory of the former Prussian region. An
overview of these unique objects is an attempt to identify the image of spatial unification
and show the process of local adaptation of strong, clear typology.
Key words: water tower, railway infrastructure, Intze water tank.
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SZCZEGÓLNE MIEJSCE NAJPOPULARNIEJSZEJ FORMY KOLEJOWEJ WIEŻY
CIŚNIEŃ NA KUJAWACH I POMORZU
Rozwój kolei szynowych w XIX wieku niósł za sobą konieczności usprawnienia obsługi
taborów kolejowych oraz przyspieszenia czasu podróży. Problem okresowego zaopatrywania lokomotyw w wodę został rozwiązany poprzez wprowadzenie stacji wodnych. Najbardziej charakterystycznym elementem stała się wieża ciśnień, majestatyczna, bogato
zdobiona, dominująca w sylwecie zespołu dworca kolejowego. Mimo, że początkowo
wieże stanowiły składową część innych budynków dworca kolejowego, to z biegiem lat
stały się odrębnymi budynkami. Wynikało to ze stosunkowo niewielkiego zapotrzebowania na wodę przy pierwszych konstrukcjach parowozów. Zbiorniki wodne w postaci drewnianych lub blaszanych kadzi umieszczane były na piętrze innych budynków lub stanowiły oddzielną konstrukcję wsporczą. Ciągły wzrost zapotrzebowania na wodę doprowadził
do wyodrębnienia budynków wież ciśnień, co w późniejszym czasie zaowocowało ujednoliceniem formy i stworzeniem projektu typowego.
Charakterystyczna forma omawianej wieży od chwili powstania stanowiła istotny składnik
krajobrazu. W większości przypadków wybudowane przy stacjach kolejowych w niewielkich ośrodkach miejskich stały się, obok wież kościołów, ratusza, wyznacznikiem przestrzeni lokalnej, znakiem rozpoznawczym. Do dnia dzisiejszego w odczuciu obserwatora
jednoznacznie kojarzą się z infrastrukturą dworców kolejowych i ich otoczeniem.
Artykuł ma na celu analizę obecnego stanu zasobu pod kątem cech architektonicznych
oraz lokalizacji. Przedstawione zostaną cechy wspólne oraz różniące obiekty tego typu
a także ich rola w przestrzeni zurbanizowanej. Jest to próba znalezienia odpowiedzi
na pytanie, jakie elementy obiektów są cenne oraz w jaki sposób można dokonać
ich ochrony.
HISTORIA WIEŻ TYPU "GRZYBEK
Druga połowa XIX wieku to czas normalizacji obiektów kolejowych, w tym wież ciśnień.
Zwiększające się zapotrzebowanie na wodę miało wpływ na rozwój konstrukcyjny zbiorników wodnych montowanych w wieżach. Początkowo wystarczające były zbiorniki o dnie
wypukłym o pojemności ok. 50 m3, jednak szybko stały się za małe. Mimo, że jednymi z
pierwszych projektów znormalizowanych były wieże z trzonem na planie kwadratu lub
ośmioboku z drewnianą głowicą, to najpopularniejszym typem wieży stał się obiekt potocznie zwany „grzybkiem” o nowatorskim układzie konstrukcyjnym zbiornika wodnego.
Większa wydajność zbiornika w stosunku do mniejszej powierzchni zabudowy zaowocowała pojawianiem się w sąsiedztwie stacji kolejowych licznych wież tego typu, które
z czasem stały się charakterystycznymi dla otoczenia obiektami. Potoczna nazwa „grzybek” pochodzi od charakterystycznego kształtu i pod tą nazwą nadal funkcjonuje w środowisku kolejowym. Projekt tej wieży ciśnień stał się typowym i rozpowszechnianym na
całym terenie Prus. Kolejowe wieże ciśnień były eksploatowane tak długo, jak na liniach
kolejowych funkcjonowały lokomotywy parowe, które zasilały. Jednak lata siedemdziesiąte XX wieku to schyłek ich funkcjonowania i rozpoczęcie powolnego etapu degradacji.
Żadna z wież tego typu w chwili obecnej nie jest wykorzystywana do pełnienia pierwotnej
lub nowej funkcji. Do chwili obecnej zachowało się dziewięć tego typu obiektów. Powstanie najstarszej z nich na terenie Kujaw i Pomorza, wieży w Świekatowie datowane jest na
rok 1906, jednak większość z nich powstała na przełomie kilku następnych lat do końca
pierwszego dziesięciolecia XX wieku.
KOLEJOWA WIEŻA CIŚNIEŃ I JEJ ULOKOWANIE
W KONTEKŚCIE TECHNOLOGII DWORCA KOLEJOWEGO
Wieża ciśnień typu „grzybek” pojawiła się pod koniec XIX wieku na terenie byłego zaboru
pruskiego. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne takie jak zastosowanie zbiornika sta-
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lowego typu Intze1 umożliwiły zmniejszenie gabarytów całego obiektu w stosunku do
zwiększenia pojemności samego zbiornika.
Głównymi wytycznymi przy lokalizacji obiektu był aspekt funkcjonalny widoczny w układzie obiektów infrastruktury dworca kolejowego. W przypadku wież tego typu wszystkie
z nich znajdują się w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowych. Odległość wieży od budynku
dworca waha się między kilkunastoma a kilkudziesięcioma metrami. Jedynie wieża ciśnień w Inowrocławiu jest umieszczona w odległości ok. 200 metrów od budynku dworca.
Lokalizacja w bliskiej odległości torów kolejowych jest uzasadniona dostarczaniem wody
z wieży do żurawia wodnego zasilającego tender lokomotywy. Żuraw wodny umieszczano przy skrajnych torach stacji kolejowych lub pomiędzy peronami zwiększając dostępność dla użytkowników. Ruchome ramie umieszczone na żeliwnej kolumnie ułatwiało
zasilenie parowozu w wodę. Zauważyć można charakterystyczny układ budynków dworców kolejowych. Obok głównego budynku dworca występują budynki socjalne dla pracowników kolei, przepompownia z budynkiem wieży ciśnień.

Ryc. 1. Układ budynków dworca kolejowego w Świekatowie. Źródło: il. M.
Olędzki
Fig. 1. Layout of buildings at the railway
station in Świekatowo. Source: Photo by
M. Olędzki

Budynki przepompowni w zależności od zapotrzebowania i szybkości pompowania wody
do zbiornika wieży różniły się wielkością. Przy wieży ciśnień w Nakle n/Notecią znajduje
się parterowy ceglany budynek połączony z trzonem wieży. Inna sytuacja występuje
w przypadku dworca w Kowalewie Pomorskim, gdzie w sąsiedztwie wieży ciśnień znajduje się czterokondygnacyjny budynek przepompowni. Woda w zależności od sytuacji doprowadzana była albo z miejskiej sieci wodociągowej lub z naturalnych cieków wodnych
jak w przypadku wieży w Jabłonowie Pomorskim, z pobliskiej rzeki Lutryny2, gdzie na
prawym brzegu zostało zlokalizowane ujęcie wody.
Oprócz walorów estetycznych samych obiektów wież ciśnień trudno zauważyć nawiązanie do sąsiedztwa. Prawidłowość w odniesieniu do otoczenia nie występuje. Nadrzędnym
celem lokalizacyjnym jest powiązanie techniczne z dworcem. Ze względu na gabaryty,
które koncentrują uwagę obserwatorów, wieże ciśnień są lokalnymi dominantami, jednak
nie są elementem zaplanowanego układu urbanistycznego. Nie znajdują się w centralnym punkcie oraz nie znajdują się na przedłużeniach osi widokowych.

1

Ziółko, 1986: 143
Ośrodek dokumentacji zabytków w Warszawie. Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa.
Obiekt: Kolejowa wieża ciśnień w Jabłonowie Pomorskim Nr 598.

2
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Podobna sytuacja wiąże się z brakiem zaprojektowanego układu zieleni w sąsiedztwie
wieży ciśnień. Jedyne formy zieleni występują w sąsiedztwie wież to połacie trawników
przydworcowych lub przypadkowo posadzone krzewy i drzewa.
Wieża ciśnień jest urządzeniem technicznym, które ma za zadanie dostarczanie wody
pod odpowiednim ciśnieniem do parowozów lub urządzeń infrastruktury dworca kolejowego. Woda do wieży dostarczana jest z sieci wodociągowej, studni głębinowych lub
naturalnych cieków wodnych znajdujących się w okolicy. Poprzez system filtrów, pompownię oraz sieć rurociągów woda dostarczana jest do zbiornika wieży ciśnień. Ze zbiornika woda poprzez żurawia wodnego dostarczana jest do tendera lokomotywy parowej.
Zbiornik wody w wieży ciśnień znajduje się powyżej odbiorcy, aby uzyskać odpowiednie
ciśnienie wody. Woda dostarczana jest bez dodatkowego zasilania.
Wieża typu „grzybek” składa się z dwóch charakterystycznych części: ceglanego trzonu o
kształcie ściętego stożka oraz cylindrycznej głowicy o średnicy większej niż podstawa
trzonu. Trzon budynku jest niezbędny do umieszczenie zbiornika wodnego na odpowiedniej wysokości. Wewnątrz stożkowego trzonu znajduje się układ komunikacyjny w postaci
schodów lub drabiny, który umożliwia dostęp do zbiornika wieży. Wewnątrz trzonu wieży
umieszczano także piece grzewcze zapobiegające zamarznięcia wody w zbiorniku i instalacji podczas okresu zimowego. W górnej części budynku znajduje się cylindryczna
głowica chroniąca stalowy zbiornik przed warunkami atmosferycznymi oraz zapewnia
dostęp w celach konserwacji i naprawy.
Elementem niezmiennym wież ciśnień typu „grzybek” jest stalowy, nitowany zbiornik
wodny projektu profesora Wyższej Szkoły Technicznej w Aixle-Chapelle, inż. Otto Intze.

Ryc. 2. Schemat zbiornika wodnego typu
Intze I z kanałem wewnętrznym. Źródło:
Rysunek autora
Fig. 2. Scheme of Intze I water Tower tank
with an internal channel. Source: Author
drawing

Konstrukcja zbiornika została opatentowana w roku 1883. Zbiornik ten posiada dno
wklęsłe, sferyczne o średnicy podparcia mniejszej niż średnica zbiornika. W dolnej części
zwęża się w formie stożka aż do punktu podparcia. Umożliwiło to zwiększenie samego
zbiornika przy zmniejszonej średnicy podparcia znajdującego się na ściętym stożku trzonu wieży. Ten rodzaj konstrukcji eliminował groźne dla wież ciśnień poślizgi dna zbiornika
na pierścieniu mocującym oraz równomiernie rozkładał ciężar zbiornika. Zmniejszona
średnica podparcia, a tym samym smuklejszy trzon wieży powodował zmniejszenie kosztów budowy, czego efektem jest ich liczne występowanie na terenach byłego zaboru pruskiego. Rozróżnia się zbiorniki typu Intze I o pojemności od 50-500 m3 oraz Intze II dla
zbiorników o większej pojemności powyżej 500 m3.
Wielkość budynku, średnica trzonu uzależniona jest od zapotrzebowania na wodę, czyli
pojemności zbiornika wodnego. Większość wież posiada średnicę trzonu ok. 6-6,5m przy
średnicy wewnętrznej 5,50m a zbiorniki o pojemności między 200-300m3.
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Wieża kolejowa z największym zbiornikiem typu Intze I o pojemności 460 m3 w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się w Jabłonowie Pomorskim.
Jedyna wieża ze zbiornikiem typu Intze II o pojemności aż 1200m3 znajduje się w Bydgoszczy na Wzgórzu Dąbrowskiego. Jest to wieża miejska - wodociągowa.

Ryc. 3. Przekrój przez typowy obiekt ze zbiornikiem Intze I na przykładzie kolejowej wieży ciśnień
w Jabłonowie Pomorskim. Źródło: BSiDZT S.
Januszewski
Fig. 3. Section through a typical water tower with
Intze I tank . Water tower in Jabłonowo Pomorskie.
Source: BSiDZT S. Januszewski

Ryc. 4. gzyms wieńczący trzon głowicy wieży ciśnień
przy dworcu kolejowym w Żninie. Źródło: il. autora
Fig. 4. Crowning cornice of the water tower head at
the train station in Żnin. Source: Photo by the Author

Ryc. 5. Gzyms trzonu głowicy kolejowej wieży ciśnień
na stacji Kowalewo Pomorskie.Źródło: il. autora
Fig. 5. Crowning cornice of the water tower head at
the train station in Kowalewo Pomorskie. Source:
Photo by the Author

STRUKTURA I CECHY ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE
WIEŻY TYPU GRZYBEK
Trzon wieży tego typu wykonany jest z cegły ceramicznej pełnej. Posiada ceglany cokół
znajdujący się na wysokości około 2 m zakończony gzymsem cokołowym w postaci wysuniętego pasa cegieł w układzie wiązania główkowego. Natomiast wiązanie krzyżowe
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(naprzemienny układ cegieł główka-wozówka) występują na całym trzonie wieży. Po obu
stronach głównego wejścia w części portalu wejściowego występuje także wiązanie holenderskie. Całość zakończona jest gzymsem wieńczącym trzon najczęściej w postaci
czterech rzędów cegieł zwiększających średnicę o połowę główki cegły na każdej
z warstw. Tego typu gzyms znajdują się na budynkach wież ciśnień w Barcinie, Inowrocławiu, Żninie.
Na wysokości ceglanego gzymsu od wewnętrznej strony znajduje się strop typu Kleina
oddzielający kubaturę trzonu od przestrzeni głowicy. Wieże ciśnień na dworcach w Nakle
n/Notecią oraz w Kowalewie Pomorskim posiadają gzyms wieńczący trzon z dodatkowym
zdobieniem w postaci warstwy cegieł zamocowanej wozówką ku dołowi tworząc prosty
fryz ceglany. Łącznie występuje sześć warstw cegieł. Powyżej znajduje się wysunięty na
około 15 cm kamienny pierścień podzielony na segmenty o grubości 15 cm.
Elementem wyróżniającym się jest wejście do wieży ciśnień w postaci portalu wysuniętego o 40 cm z lica trzonu zwieńczonego frontonem. Zwieńczenie frontonu stanowią najczęściej trzy warstwy cegieł wysunięte z lica ściany w podobny sposób jak w przypadku
gzymsu wieńczącego trzon. Wyjątkiem jest wieża w Świekatowie posiadająca fronton
segmentów kamiennych z niewielką rozetą nad drzwiami wejściowymi doświetlającą wnętrze. Przed drzwiami znajdują się stopnie kamienne – ilość w zależności od poziomu posadzki. Po obu stronach drzwi do wysokości 50 cm znajduje się wysunięty postument
portalu połączony na tej samej wysokości z postumentem budynku. Drewniane drzwi
wejściowe posiadają naświetle oraz ceglane nadproże łukowe. W połowie trzonu znajdują
się okna doświetlające wnętrze umieszczone na obwodzie budynku. Okna, o wielkości
zazwyczaj 100 x 40 cm (Barcin, Kowalewo Pomorskie, Żnin), posiadają ceglany wysunięty parapet oraz ceglane nadproże. Poszczególne wieże różnią się ilością okien na obwodzie trzonu. Najczęściej występuje osiem okien, ale w przypadku wieży w Nakle
n/Notecią jest ich sześć, a w Świekatowie dwanaście. Wieża ciśnień w Jabłonowie Pomorskim posiada dwa rzędy okien, tynkowane płyciny oraz lizeny. W każdym rzędzie
znajduje się dwanaście okien. Wieża ta różni się od pozostałych ilością detali, jest ich
znacznie więcej niż w pozostałych obiektach. Całość ceglanego trzonu wieży ciśnień
łączona jest na zaprawie cementowo-wapiennej.
Powyżej trzonu wieży znajduje się głowica, która osłania stalowy zbiornik oraz zawiera
przestrzeń komunikacyjną pomiędzy zbiornikiem a ścianą głowicy. Przejście pomiędzy
trzonem a żądaną średnicą głowicy odbywa się poprzez prefabrykowane łukowe elementy żelbetowe. Grubość płyty żelbetowej wynosi 6 cm. Wokół zbiornika znajduje się ściana
osłonowa mocowana na szkielecie stalowym. Wykonana jest ona z betonu zbrojonego
siatką Rabitza3. Średnica nadwieszonej głowicy jest większa od podstawy trzonu. Dookoła głowicy umieszczone są okna typu przemysłowego doświetlające wewnętrzne obejście
zbiornika. Ilość okien podobnie jak w przypadku okien dookoła trzonu jest rożna, waha
się między ośmioma a dwunastoma. Kolejowa wieża ciśnień w Jabłonowie Pomorskim
posiada ścianę osłonową głowicy o szkieletowej, stalowej konstrukcji, z wypełnieniem
z cegły klinkierowej. Dodatkowo posiada zdobienia w geometryczne wzory z cegły zendrówki. Cylindryczna głowica przykryta jest stożkowym dachem. Dookoła stożkowatego
dachu znajduje się orynnowanie wraz z rurą spustową. Na szczycie dachu znajduje się
przeszklona latarnia o konstrukcji stalowej doświetlająca pomieszczenie poniżej. Powyżej
wielobocznego zadaszenia latarni umieszczany był zdobiony blaszany wiatrowskaz z ozdobną gałką.
Wieża posadowiona jest na pierścieniowej betonowej ławie fundamentowej. Na poziomie
parteru posiada posadzkę betonową. Najczęściej są to wieże niepodpiwniczone, ale zdarzają się obiekty podpiwniczone tak jak w przypadku wieży w Chełmży4, gdzie wysokość
3

Świat kolei 10/2002, Kolejowe stacje wodne cz.1 – wieże ciśnień.
Źródło: Ośrodek dokumentacji zabytków w Warszawie. Karta ewidencyjna zabytków architektury
i budownictwa. Obiekt: Kolejowa wieża ciśnień w Chełmży. Opracowane przez Biuro Studiów i Dokumentacji
Zabytków Techniki pod kierownictwem S. Januszewskiego .
4
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piwnicy wynosi 190 cm. Pomiędzy poziomem piwnicy a parterem występuje strop Kleina
o grubości 15 cm. Pomiędzy poziomem parteru a kondygnacją zbiornika występuje strop
Kleina o zmiennej grubości w zależności od średnicy trzonu wieży. Komunikacja wewnętrzna jest zróżnicowana. Obok drewnianych biegów schodów (Kowalewo Pomorskie,
Barcin) pojawiają się stalowe drabiny (Chełmża) a także schody stalowe (Jabłonowo
Pomorskie). Ściany wewnątrz trzonu wieży są tynkowane i bielone.

Ryc. 6. Portal wejściowy. Wieża ciśnień w Barcinie. Źródło:
il. autora
Fig. 6. The entrance portal. Water tower in Barcin. Source:
Photo by the Author

Ryc. 7. Okno doświetlające w trzonie wieży
w Inowrocławiu. Źródło: il. autora
Fig. 7. Window in corpus. Water tower in
Inowrocław. Source: Photo by the Author

Powyżej poziomu korpusu wieży znajduje się kondygnacja podzbiornikowa ze stalowym,
nitowanym zbiornikiem typu Intze. Zbiornik jest przymocowany do kamiennych kręgów
będących zakończeniem trzonu wieży. Wewnątrz zbiornika znajduje się kanał komunikacyjny z drabiną o stalowych szczeblach. Przeznaczeniem tego kanału jest możliwość
dostanie się do wewnątrz zbiornika w celach rewizyjnych lub dokonania ewentualnych
napraw. Dodatkowo istnieje możliwość dostania się między zbiornikiem a ścianą głowicy,
gdzie na całym obwodzie umieszczony jest pomost techniczny. Szkielet konstrukcji głowicy wykonano ze schodzących się promieniście dwuteowników stalowych połączonych z
konstrukcją zbiornika oraz konstrukcją latarni. Dach jest odeskowany przykryta dwoma
warstwami papy na lepiku lub, jak w przypadku wieży ciśnień w Żninie, przykrycie dachowe to blacha na rąbek stojący.
Mimo unifikacji projektu kolejowej wieży ciśnień obiekty te różnią się pod względem gabarytów oraz różnorodności detali. Uwarunkowane było to potrzebami lokalnymi takimi jak,
zapotrzebowaniem na wodę. Stąd różnice w wielkości zbiornika a tym samym w wielkości
samej wieży. Różnice w poziome detalu wynikają ze względów zasobności środków
przewidzianych na inwestycję.
STAN ZASOBU
Mimo, że obiekty powstały w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, to podczas funkcjonowania ich stan techniczny był okresowo sprawdzany i utrzymywany w należytej kondycji.
Od momentu stopniowego wyłączania ich z funkcjonowania, czyli od lat 70-tych. właści-
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ciel (spółka PKP) nie przeprowadził żadnych prac mających na celu poprawę stanu technicznego. Brak pomysłu na powtórne zagospodarowanie spowodował pozostawienie ich
działaniu czasu, warunków klimatycznych i aktom wandalizmu. Jedyne prace, jakie
można zaobserwować na przełomie ostatnich lat sprowadzają się do zamurowania otworów okiennych i drzwiowych (Nakło n/Notecią) w celu ochrony przed wandalami i zbieraczami złomu.

Ryc. 8. Widoczne zniszczenia głowicy wieży
w Żninie. Źródło: il. autora
Fig. 8. Damages of the water tower head in
Żnin. Source: Photo by the Author

Ryc. 9. Uszkodzenie głowicy wieży ciśnień w
Inowrocławiu. Źródło: il. autora
Fig. 9. Damages of the water Tower head In
Inowrocław: Photo by the Author

Według materiałów PKP oraz własnych inwentaryzacji określono, że stan techniczny
większości obiektów jest dostateczny (6 z 9). Obiekt w Koronowie jest pozostałością wie-
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ży ciśnień i posiada tylko zadaszoną część trzonu (wysokość ok.4,50 m). Stan techniczny
obiektów w Kowalewie Pomorskim i Jabłonowie Pomorskim można określić jako dobry5.
Głównym problemem związanym ze słabą kondycją techniczną są ceglane detale, które
korodują w skutek wietrzenia i nienależytego zabezpieczenia. Podobna sytuacja dotyczy
detali betonowych jak gzymsy głowicy, opaski okienne. Brak okresowych przeglądów
i konserwacji widoczny jest także na elementach głowic wież. Fragmentem, który ulega
dużym zniszczeniom jest ściana betonowa na siatce Rabitza chroniąca zbiornik. Grubość
ok. 4 cm powoduje szybką degradację i ubytki w strukturze. Pokrycia dachu, głownie
z materiałów bitumicznych (papa na lepiku) kwalifikuje się do wymiany. Natomiast stan
techniczny elementów konstrukcyjnych jest we wszystkich inwentaryzowanych przypadkach dobry. Nie zauważono pęknięć na ceglanym trzonie wież, stropy typu Klein nie posiadają śladów zniszczeń. Więźba dachowa także nie ma ubytków, a w razie konieczności możliwa jest wymiana poszczególnych elementów więźby dachowej.
Ze względu na trudności z dostępem do niektórych obiektów (zamurowane otwory okienne i drzwiowe, brak schodów wewnętrznych) inwentaryzacja techniczna została przeprowadzona w obiektach, do których możliwy był dostęp. W przypadku podjęcia prac mających na celu wprowadzanie nowej funkcji do budynku wieży ciśnień konieczna jest
szczegółowa ekspertyza techniczna poszczególnych obiektów.
Należy zauważyć, że żadna z kolejowych wież ciśnień typu „grzybek” w regionie kujawsko-pomorskim nie funkcjonuje w chwili obecnej.
POSTULAT OCHRONY ZASOBU
W artykule przeanalizowane zostały cechy wyróżniające, specyficzny dialog materiałów
elewacyjnych, wypracowana artykulacja poszczególnych segmentów budowli. Wyróżnić
można katalog wspólnych cech takich jak ceglany stożkowy trzon wieży czy nadwieszona
głowica. Nowatorski na owe czasy zbiornik typu Intze występuje tylko w tego typu wieżach ciśnień. Te najbardziej charakterystyczne elementy budynku przyczyniające się do
identyfikacji typologii obiektu.
Fakt, że niektóre z tych obiektów odróżniają się nieznaczne, wynikać może z innowacji
budowniczych lokalnych i chęci wyróżnienia obiektu poprzez pojawienie się detali wzbogacających poszczególne obiekty. Zróżnicowana skala poszczególnych wież ciśnień
wynika z lokalnego zapotrzebowania na wodę dostarczaną do lokomotyw. Na liniach
kolejowych o większym natężeniu takich jak Inowrocław, czy Jabłonowo Pomorskie
zauważyć można wieże z większymi zbiornikami a tym samym większymi gabarytami
całego obiektu. Przy liniach kolejowych o mniejszym natężeniu (Barcin, Żnin) są
one mniejsze.
Specyficzne formy wieżowe, nazywane potocznie "grzybkami" stanowią także istotny
składnik krajobrazu, wyróżniony ze względu na swoją formę, wysokość i specyficzne,
jednoznaczne konotacje, jakie budzą u obserwatora.
Gabaryty wieży ciśnień tworzą z niej lokalną dominantę wyróżniają oraz dają jej potencjał
wtapiania się w otoczenie. Lokalizowane w pobliżu dworców kolejowych stają się wyróżniającym elementem struktury miasta. Powołując się na hasło „wieża ciśnień” wywołujemy wśród członków lokalnej społeczności obraz odzwierciedlający sylwetę i tożsamość
danego miejsca. Znormalizowane obiekty wież ciśnień, mimo, że typowe, w skali lokalnej
staja się unikalnymi elementami otoczenia.
Unikalność tych budowli polega także na pełnionej pierwotnej funkcji, która z biegiem lat
zanikła i w chwili obecnej tworzy z wież ciśnień obiekty historii rozwoju kolejnictwa.

5

Dane wg Ewidencji środków trwałych PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy.
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Te wyjątkowe obiekty mają architektoniczny i urbanistyczny potencjał sprzyjający decyzjom o ochronie zasobu – mają bowiem zarówno wartość historyczną i kulturową, ale
i cenny architektonicznie detal z okresu rewolucji przemysłowej, uwidocznienie technologii z przełomu XIX i XX wieku, a także zdolność do akcentowania przestrzeni, której może towarzyszyć, przy odpowiednim programie, generowanie funkcji aktywnej w mieście.
Choć celem niniejszego artykułu nie jest prezentowanie możliwości adaptacyjnych, to
takie przykłady znane są w literaturze przedmiotu (choćby z Niemiec). Kolejowe wieże
ciśnień jako artefakty infrastruktury kolejowej są świadectwem realiów cywilizacyjnych
początku XX wieku. Należy uniknąć sytuacji takich jak w przypadku Lęborku czy w Słupsku, gdzie z braku pomysłu na ponowne wykorzystanie budynków pozwolono na ich zburzenie pustosząc krajobraz niekolidujący z istniejącymi i planowanymi elementami przestrzeni miejskiej.
Umiejętne połączenie istniejącej historycznej tkanki z obiektem współczesnymi stanowić
może zwornik przestrzeni rewitalizowanej, łącząc potencjał obiektu wieży ciśnień z potrzebami adaptacji lokalnej. Określając ich cechy charakterystyczne, analizując warunki
otoczenia oraz stan techniczny wieży ciśnień, można rozpocząć działania mające na celu
przywrócenie ich do pełnienia nowej roli w lokalnej strukturze.

ANALYSIS AND STATE OF RESOURSES OF THE "MUSHROOM"
WATER TOWERS IN KUYAVIA AND POMERANIA PROVINCE.
RELATED AND DISTINCTIVE FEATURES
The purpose of this article is to analyze the current resource in terms of location and architectural features. It will be presented in common and differing characteristics of these
objects and their role in the urbanized area. The article will identify which elements are
valuable and how we should protect them.
The development of railways in the nineteenth century carried the need to improve trains
service and expedite journey times. The periodic problem of water supply for locomotives
was solved by introducing a water station. The most characteristic element of this station
was a water tower. Although the water towers were originally part of other building component of the railway station, over the years they became separate buildings.
The "mushroom" water towers appeared in the late nineteenth century in the former
Prussian region. The first of these in Kuyavia and Pomerania was built in Świekatowo in
1906, but most of them were built until the end of the first decade of the twentieth century.
The name comes from a specific shape, a cylindrical head and cone-shaped corps. There
are nine “mushroom” water towers in Kuyavia and Pomerania region.
The main guideline for the location of the object was a functional aspect which is visible in
the railway station layout. All towers of this type are located in close distance to railway
stations. Typical distance between the water tower and the station building is about
twenty to fifty meters. Only in one case, in Inowrocław, distance between the water tower
and the train station is about 200 m.
Since the beginning, the characteristic form has always been an important component of
the landscape. In most cases, water towers built at the railway stations in small cities
became the determinant of local space – characteristic point of the ambient, next to the
towers of churches, town hall. Till this days, in the opinion of an observer they are clearly
associated with infrastructure, railway stations and their surroundings.
The principle of water towers' operation is based on the law of gravity. Through the pump
station and filter system the water through the pipes is carried to the water tower tank.
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Water is delivered from water supply or natural water resources in the neighbourhood.
Water is provided by pump system to the reservoir located in the tower's head. From the
reservoir water is delivered to water users. The reservoir is located over user’s level to
get proper pressure of water. Water from the tank can be delivered without additional
power supply to recipients.
Construction of the water tower is not complicated. The building consists of two basic
elements: a corps and a head. The function of corps is keeping the water reservoir on
proper height. Inside the corps there is a communication system in the form of a staircase
or ladder. Because of climatic conditions, in the middle of the tower there was a heating
system which maintained adequate water temperature preventing freezing in winter time.
The upper part of a water tower is the head of the building. The function of the head is to
protect water reservoir against weather conditions and provide access for maintenance
and repair.
Water towers are also unique because of the technical equipment inside, solutions that
were modern over hundred years ago. The most important element of the equipment is
the water reservoir, which design has changed many times.. A breakthrough invention
became an Intze type water tank, protected by a patent in 1883. Thanks to cylindrical
shape of the Inzte tank, water storage became easier because of less tension on the
tank. With this invention, water towers became more slender. This was possible because
of the narrowing of the corps in relation to the diameter of the tank and tank head. Due to
structural issues, water towers are build on a circular plan with a conical corps and a cylindrical head.
The size of the building and base diameter depend on capacity of a water tank which is
related on water demand. Most water towers have a corps diameter of about 6 - 6.5 m
with an internal diameter of 5.50 m and tanks with a capacity of 200 - 300 m3.
Primary function of the “mushroom” water tower came to an end in the 70’s of the last
century when steam locomotives were withdrawn from use. For over thirty years the current owner has had no concept of how to reuse water tower buildings. Unfortunately, the
majority of the railway water towers have been abandoned and left to ruin. Their current
protection is based on walling up window and door holes. Railway water towers are often
located inside the complex of railway station buildings. They have hindered access,
therefore giving them new functions is more difficult than in other cases.
The objects were created in the first decade of the twentieth century and during the functioning, their technical quality was checked regularly and maintained in proper condition.
Since the gradual termination of their primal work, that is since the 70’s, their owner
(PKP) has not performed any efforts for maintaining decent technical condition.
Many of these objects have been abandoned and left in poor technical shape. In the
worst condition are brick details, wooden elements and concrete parts. Brick elements
which have not been preserved, corrode over the years. Pieces of brick details (cornices)
are eroded and defected, but there are no cracks and scratches in the brick structural
elements. There are certain elements in poor condition such as concrete facade elements
of the head. Wooden parts like head cover, rafter framing and roof covering in most
cases require replacement.
It should be noted that none of the “mushroom” water towers in Kuyavia and Pomerania
region is working at present time.
An overview of these unique objects is an attempt to identify the spatial image of unification, which brought the development of railway infrastructure and the strong and clear
process of typology as a subject to local adaptation. The paper examined the distinguishing features, specific dialogue of elevation material and articulation of individual parts of
the building.

202

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

Identified characteristic elements of buildings such as brick conical tower core, or overhanging head, contribute to the identification of the object’s typology. Similar features of
the water towers have been identified in this article – the location, the dominant form resulting from function, which are common to all of analyzed objects.
The fact that some of these objects are slightly different, may result from the innovation of
local builders and the desire to distinguish an object by using diverse detail.
After identification of the state of the water tower, and studying the characteristics of the
environment we can start efforts to restore them to their new function.
In the local community, the water tower is in an element which describes and characterizes the surrounding area. Typical water tower objects have become locally unique and
we cannot leave them without any intervention.
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KSZTAŁTOWANIE OBIEKTÓW SAKRALNYCH KULTURY
PROTESTANCKIEJ NA PRZYKŁADZIE REALIZACJI
W POZNANIU I W SZCZECINIE
SHAPING THE SACRED OBJECTS OF THE PROTESTANT CULTURE
ON THE EXAMPLE OF REALIZATION IN POZNAŃ AND IN SZCZECIN
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STRESZCZENIE
Współczesne trendy w realizacjach europejskiej architektury sakralnej kultury protestanckiej łączą w sobie sztukę wyzwoloną z ideologii przeszłości, technologiczny postęp
a także różnorodność, w której określone kierunki, tendencje, regionalne zróżnicowanie
jest często trudne do identyfikacji. Także duchowe doświadczanie przestrzeni obiektu
sakralnego uległo transformacji w aspekcie wielofunkcyjności przestrzeni kościelnej.
W latach siedemdziesiątych w kształtowaniu protestanckich obiektów sakralnych umocniła się tendencja do tworzenia wielofunkcyjnych zespołów sakralnych. Artykuł zawiera
dwa przykłady kształtowania architektury sakralnej zrealizowanej w Poznaniu i w Szczecinie.
Słowa kluczowe: obiekty sakralne.
ABSTRACT
Contemporary trends in implementations of the European sacred architectureof Protestant culture are combining arts released from the ideology of the past, technological progress as well as the diversity, in which setting directions, tendencies, regional diversity
are often difficult for the identification. Spiritual experiencing the space of the sacred object also underwent a transformation in the aspect of the multifunctionality of the church
space. In the seventies in the shaping of a Protestant sacred objects has reinforced the
tendency to crate multifunctional sacred complex.The article contains two examples of
the shaping the sacred architecture development realized in Poznań and Szczecin.
Key words: sacred objects.
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WSTĘP
Współczesne trendy w realizacjach europejskiej architektury sakralnej kultury protestanckiej łączą w sobie sztukę wyzwoloną z ideologii przeszłości, technologiczny postęp
a także różnorodność, w której określone kierunki, tendencje, regionalne zróżnicowanie
jest często trudne do identyfikacji. Także duchowe doświadczanie przestrzeni obiektu
sakralnego uległo transformacji w aspekcie wielofunkcyjności przestrzeni kościelnej.
Okres przełomu wieków charakteryzuje się w architekturze sakralnej wielowątkowym
przenikaniem prądów w architekturze - w przemijający modernizm, postmodernizm, neomodernizm, dekonstruktywizm, high tech. W latach siedemdziesiątych w kształtowaniu
protestanckich obiektów sakralnych umocniła się tendencja do tworzenia wielofunkcyjnych zespołów sakralnych, gdzie kościół jest jednym z elementów układu przestrzennego, w którym istotne znaczenie stanowią funkcje integracyjne, edukacyjne, charytatywne,
opieki socjalnej, diakonii.
Rozwój w budownictwie sakralnym kościoła rzymsko katolickiego lat dziewięćdziesiątych
i kościołów protestanckich nie jest porównywalny w aspekcie jego dynamiki, chociaż
w Polsce przełomu stuleci projektuje się prawie o połowę mniej budowli sakralnych niż
w ubiegłych dekadach. Jednak specjaliści dostrzegli (..) nową tendencję: otwarcie się
Kościoła na konkursy architektoniczne i publiczne debaty nad projektami budowli sakralnych. „Projekt w założeniu łączyć ma symbolikę sacrum z ekologią i nowoczesnymi technologiami – mówi Marek Budzyński”1
Architektura polska, zgodnie z założeniami ideowymi sprzed roku 1989, nie podjęła światowych tendencji i skierowała się w stronę bezpiecznego języka nowoczesnego eklektyzmu, powtórek z przeszłości. Czy polską architekturę sakralną czeka odnowa stylistyczna. Czy młode pokolenie wypowie, językiem minimalizmu i innych, nie nazwanych jeszcze idei architektonicznych, swój współczesny pogląd na sacrum?2
W wielu miastach europejskiej przestrzeni obiekty sakralne utraciły możliwości pełnienia
funkcji sacrum, ze względu na brak właściwej ilości wiernych. Problem konwersji tych
obiektów budzi wiele sprzecznych emocji i określa nowe wyzwania dla chrześcijańskiej
społeczności.3
EWANGELICYZM W WIELKOPOLSCE.
Wielkopolska stanowiła centrum krajowego luteranizmu w połowie XVI w. Reformacja
w Wielkopolsce wiązała się z mecenatem magnackich rodów Gorków, Ostrorogów, Zborowskich, Potulickich i rodzin szlacheckich oraz afirmacją mieszczan. W Poznaniu od
1550 r. odbywały się pierwsze Synody Kościoła Luterańskiego, na których uchwalano
jego zręby organizacyjne i przyjmowano pierwsze porządki liturgiczne obowiązujące cały
Kościół Ewangelicki w ówczesnej Polsce. Pierwsze nabożeństwa ewangelickie miały
miejsce w budynku wagi miejskiej w Starym Rynku a później w kaplicy pałacowej Górków
(obecnie Muzeum Archeologiczne w Poznaniu). „Prawdopodobnie w XVI wieku działało
około 40 zborów polskich, przy czym największe zgrupowanie istniało w powiecie kościańskim, a główny ośrodek stanowił Grodzisk, (….) gdzie działała szkoła i drukarnia.4
Wielkopolska, podobnie jaki inne miejsca związane z rozwojem reformacji w Polsce stały

1

Knap Jarosław „Architektura ducha” Wprost 24/2000 (915)
Kucza-Kuczyński Konrad, Architektura przed końcem wieku, Architektura murator 2(42)1998
3
Wystawa „Obiekty sakralne w transformacji” Wystawa Urzędu Ochrony zabytków Nadrenii; (Sakralbauten im
Wandel Eine Ausstellng der Fotowerkstat des Reinschen Amtes für Denkmalpflege; Landschaft Verband Rheiland – Qualitet für Menschen )
4
Dworzaczkowa Jolanta, „Luteranizm w Wielkopolsce i jego społeczno-narodowe aspekty” Rocznik Lubuski
t.14, Lubusko 186.
2

LECHOSŁAW CZERNIK, Kształtowanie obiektów sakralnych kultury protestanckiej

205

się miejscem imigracji zwolenników reformacji z krajów, w których ich prześladowano5
(Austria, Francja, Niderlandy, Czechy).
W dobie kontrreformacji polski zbór ewangelicki w Poznaniu został przeniesiony do Swarzędza. Sytuację polskich ewangelików w Wielkopolsce okresie rozbiorów pogorszył proces germanizacji. U schyłku XVIII w istniał na tym obszarze już tylko jeden polski kościół
luterański. Po odzyskaniu Niepodległości Towarzystwo Ewangelickie podjęło inicjatywę
utworzenia parafii która rozpoczęła działalność w 1920r. Po wyzwoleniu
w 1945 r. ewangelickie obiekty kościelne uległy procesowi konwersji i zostały przejęte
przez Kościół Rzymsko-Katolicki. Parafie Ewangelicka odzyskała w 1947 r. tylko kaplicę
cmentarną przy ul. Grunwaldzkiej, w której nabożeństwa odbywały się do 2003 r. W połowie lat dziewięćdziesiątych weszła w życie Ustawa o stosunku państwa do Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, dzięki której odzyskano utracone po wojnie mienie. Część
dawnego cmentarza, na którym znajdowało się boisko sportowe zostało przeznaczone
pod budowę nowego obiektu sakralnego i centrum diakonijno-parafialnego, zgodnie
z podjętą w 2002 roku decyzją Rady Parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Poznaniu. Środki finansowe na realizację budowy pozyskano ze sprzedaży należących
do wspólnoty nieruchomości.

Ryc. 1. Centrum Parafialne Kościoła
Ewangelicko-Aug-sburskiego w Poznaniu. Fot. L. Czernik
Fig. 1. Parish Center of Lutheran
Chuch in Poznań. Fot. L. Czernik

CENTRUM PARAFIALNE KOŚCIOŁA
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W POZNANIU.
Teren przeznaczony do realizacji budowy centrum zlokalizowany na obszarze dawnego
cmentarza był użytkowany do celów rekreacyjno-sportowych. W części południowej
w latach sześćdziesiątych wybudowano pawilon do obsługi działalności sportowej (przeznaczony w projekcie do celów adaptacyjnych na rzecz funkcji pensjonatowej). Przed
obiektem zachowano istniejący drzewostan (szpalery kasztanowe) stanowiące pozostałość dawnej alei prowadzącej do kaplicy. Od strony wschodniej posesja przylega do
atrakcyjnego po względem krajobrazowym parku w który jest usytuowana kaplica funkcjonująca dla celów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu.
Podstawowe założenia kompozycji przestrzennej i program użytkowy
Walory środowiska przyrodniczego przylegającego do posesji parku wraz z kaplicą, zabudowa jednorodzinną, kształtują klimat istotny dla kontekstu miejsca.
5

Cuius regio eius religio „kogo panowanie tego wyznanie” – zasada stosowana w wielu krajach, w których
meszkańcy zmuszeni byli do dostosowania się do postawy religijnej władcy lub emigracji.

206

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

Z uwagi na kompozycję przestrzenną, projektowane Centrum stanowi jednorodny pod
względem strukturalnym zespół, którego integralność podkreślają przyjęte osie kompozycji: oś kompozycji przestrzennej łącząca istniejącą kaplicę w parku z projektowanym kościołem, którą wyznacza aleja wraz ze szpalerem drzew oraz oś biegnąca wzdłuż głównego traktu łączącego teren posesji z ulicą Grunwaldzką.
Ze względu na fizjonomię wnętrza urbanistyczno-krajobrazowego osie właściwie podkreślają percepcję projektowanego Centrum i stanowią przesłanki funkcjonalno-przestrzenne
dla poszczególnych elementów krystalizujących w sposób czytelny przyjęte założenia
układu przestrzennego.
Obiekt sakralny jako dominanta przestrzenna zespołu na przecięciu założonych osi spełnia warunki właściwej ekspozycji i stanowi pod względem kompozycji element integrujący, w którego funkcjonalnym cieniu znajdują się pozostałe obiekty.

Ryc. 2. Zagospodarowanie przestrzenne
Centrum
Ewangelickiego
w
Poznaniu.
L. Czernik
Fig. 2. Spatial arrangement of the Lutheran
Center in Poznań. L. Czernik

Ryc.3. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Poznaniu. Fot. L. Czernik
Fig.3. Lutheran Chuch in Poznań. Fot. L Czernik

Ryc. 4. Wnętrze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu. Fot. L. Czernik
Fig. 4. Interior of the Lutheran Chuch in Poznań.
Fot. L. Czernik
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Założona dostępność wzdłuż osi kompozycyjnych koncentruje na obiekcie sakralnym
wzrost napięć emocjonalnych percepcji, których utrzymanie zapewnia plac przedkościelny. Układ zieleni niskiej przylegający do obiektów od strony południowej i wschodniej
łączy funkcjonalnie zespół z pozostałą częścią posesji. Kościół swa masą, wielkością
i barwą wraz z częścią diakonijno-parafialną koresponduje z otoczeniem.
Założenie ogrodowe uwzględnia projektowane w części zachodniej rekreacyjno-sportowe
urządzenia. O lokalizacji tych urządzeń decydowały również warunki insolacji terenu.
Elementy rekreacyjno-sportowe jako teren wydzielony, wraz z proponowanym odrębnym
wejściem, spełniają warunki segregacji przestrzennej.
Plebania została usytuowana pod kątem względem osi kościoła (wschód-zachód) i oraz
względem przeznaczonego do przekształceń adaptacyjnych obiektu. Tak przyjęte rozwiązanie pozwoliło na kształtowanie optymalnego wnętrza między projektowanym kościołem , domem parafialnym, diakonią i plebanią, przy zachowaniu elementów zieleni wysokiej - szpaleru drzew. Dla podkreślenia znaczenia wnętrza Domu Parafialnego, wyznaczonego przez jego skrzydło zachodnie i wschodnie, zaprojektowano jego przekrycie
szklanymi połaciami w formie ogrodu zimowego.
Czytelność układu funkcjonalno-przestrzennego determinują relacje powiązań funkcjonalnych między poszczególnymi elementami zespołu, które pełnią wyznaczoną programem funkcję. Pod względem funkcjonalnym zespół centrum parafialnego dzieli się na
dwie podstawowe części: obiekt sakralny wraz z zapleczem (sala wielofunkcyjna) i przylegającą do niego część parafialno-diakonijna, łącząca integralnie: ośrodek diakonii6,
mieszkanie gospodarza, ośrodek administracji parafialnej, pozostałe urządzenia parafialne wraz z pokojami gościnnymi i plebanię. Poszczególne elementy układu funkcjonalnego łączy wewnętrzny układ komunikacji wewnętrznej. W systemie dostępności uwzględniono uwarunkowania zewnętrzne. Dojazd do posesji zapewniono z ul. Obozowej oraz
w części wschodniej do strefy rekreacyjnej.

Ryc. 5. Prezbiterium Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Poznaniu. Fot. L. Czernik
Fig. 5. Presbitery of the Lutheran Chuch in
Poznań. Fot. L. Czernik

6

Ryc. 6. Chór Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Poznaniu. Fot. L. Czernik
Fig. 6. Chor of the Lutheran Chuch in Poznań. Fot.
L. Czernik

Część diakonijna w zakresie funkcjonalnym obejmuje gabinety pielęgniarsko-lekarskie, pomieszczenia dla
rehabilitacji spełnia istotne warunki dla świadczenia pomocy nie tylko na rzecz parafian ale także w znaczeniu
ekumenicznym.
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Obiekt sakralny zamyka w sobie przestrzeń, którą trafnie określa się często jako przestrzeń duchowej wspólnoty. Logiczne i duchowe postrzeganie tej przestrzeni przez zbór
następuje poprzez percepcję desygnatów przekazywanych przez formę.
"Wierni w kościele zbierają się również z potrzeby tworzenia wzajemnej komunikacji,
a więc nie /tam gdzieś/, ale /tu/, w konkretnej przestrzeni, określonej przez formę, w której
dokonuje się akt komunikacji. W tym przypadku przestrzenna konwencja służy jako
/metafizyczny sygnał/ do odbiory sygnałów komunikacji słownej."7
Intencją autorów była charakterystyczna, dla kościołów protestanckich idea prostoty
i jasności ekspresji podnosząca poziom duchowych doznań przy założeniu, że wnętrze
świątyni nie jest stykiem dwóch światów lecz wzajemnym ich przenikaniem. Prostota
architektonicznej przestrzeni mającej charakter ascezy jest poszukiwaniem proporcji,
skali, geometrii a przede wszystkim światła, które kształtują przestrzeń.
„Bogactwo nieskomplikowanego piękna pustych przestrzeni. Stworzenie wiernym możliwości przebywanie w takim otoczeniu jest dla nich szansą na koncentrację, myślenie,
zrozumienie świata i rozbudzenie własnej wrażliwości.8
Kościół cechuje spokojna i oszczędna ekspresja i prostota linii. Wnętrze kościoła podkreśla konstrukcja parabolicznych łuków drewnianych zwieńczających jego sklepienie. Kolorystyka drewna i bieli ścian niezwykle prostego wnętrza, tworzy specyficzny, przyjazny
a zarazem podniosły nastrój. Empora unosząca zespół organowy i chóralny związana
z częścią wieżową, oparta na słupach stanowi zamknięcie zachodniej części kościoła.
Istotną rolę dla wnętrza kościoła pełni światło przenikające przez otwory okienne i przeszklone fragmenty przesklepień w części chóralnej i prezbiterium, w którym światło połaciowych okien rozświetla część ołtarzową oraz szklaną taflę w formie koła z delikatnym
wizerunkiem Chrystusa, połączoną z prostym mosiężnym krzyżem.
Jasność wnętrza i kontakt z wnętrzem krajobrazowym parku pogłębiają wrażenia napięć
emocjonalnych. Do kościoła przylega sala wielofunkcyjna, której otwarcie umożliwia powiększenie jego wnętrza. Nad wejściem wznosi się wieża kościelna zwieńczona szczeliną, w której umieszczono ażurową konstrukcję z trzema dzwonami i krzyżem. Otwarta
szczelina wieży symbolizuje dłonie wiernych zamykających w uścisku krzyż.
"Dzisiejszemu wierzącemu w Boga trzeba stworzyć warunki, by mógł w spokoju wniknąć
głębiej do własnego wnętrza. Zrozumieć, że tak budowana przestrzeń zdeterminowana
prostotą form, rozpoznawalna także w abstrakcji, to nie jest przestrzeń pusta – to jest
przestrzeń spokoju i ciszy i że w niej właśnie jest Bóg." 9
Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej w Poznaniu oraz zespół centrum parafialnodiakonijny z plebanią został zrealizowany w 2004 r. wg. projektu Grażyny i Lechosława
Czernik i Iwony Całus ze Szczecina. Autorem wystroju wnętrza jest artysta prof. Władysław Wróblewski z Poznania.
Powierzchnia zabudowy:
Kościół
Część parafialno-diakonijna
Powierzchnia użytkowa:
Kościół
Część parafialno-diakonijna
Kubatura:
Kościół
Część parafialno-diakonijna
7

532m2
768 m2
597m2
1202 m2
5240m3
5262 m3

Legler Romuald; „Nieskomplikowane piękno pustych przestrzeni”; Architektura i Biznes 12/2002
Legler Romuald, „Nieskomplikowane piękno pustych przestrzeni”; Architektura i Biznes 12/2002
9
Legler Romuald; „Nieskomplikowane piękno pustych przestrzeni”; Architektura i Biznes 12/2002
8
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Ryc.7. Część diakonijno-parafialna Centrum.
Fot L. Czernik
Fig. 7. Part of parish and diaconal of the Center. Fot.
L. Czernik
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Ryc. 8. Fragment elewacji północnej kościoła. Fot. L.
Czernik
Fig. 8. Element of chuch northern fasade. Fot. L.
Czernik

CENTRUM PARAFIALNE KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO
W SZCZECINIE JAKO NOWA ZABUDOWA W UKŁADZIE HISTORYCZNIE
UKSZTAŁTOWANYCH STRUKTUR
Centrum zostało zaprojektowane jako zespół przylegający do Kościoła Św. Trójcy, który
powstał w latach 1894-96 według projektu W. Meyera, szczecińskiego architekta. Wzniesiony został na wyspie Łasztownia, w miejscu świątyni wybudowanej w XIIIw, później
kilkakrotnie przebudowywanej.
Kościół został wybudowany w stylu neogotyckim a jego strzelista wieża kryta blachą miedzianą stanowi dominantę przestrzenną wyspy. Obiekt sakralny jest posadowiony na
kilkudziesięciu trzynastometrowych palach wbitych w podłoże. Podstawowym elementem
ścian zewnętrznych jest cegła klinkierowa, której starannie dobrane profile podkreślają
każdy detal architektoniczny. Plebania - drugi obiekt znajdujący się na tej samej posesji
jest również posadowiony na palach a jego elewacje wykonano także stosując cegłę klinkierową.
W czasie wojny kościół ocalał mimo ciężkich nalotów na znajdujący się w pobliżu teren
portu. W latach sześćdziesiątych obiekt sakralny wraz z plebanią został poddany trwającemu kilka lat procesowi rewaloryzacji.
Jak wskazują materiały źródłowe Parafia zarówno w okresie przedwojennym jak i w okresie powojennym prowadziła w szerokim zakresie działalność charytatywną. Natomiast od
XIVw. istniał tu szpital i gościniec dla przyjezdnych. Stąd nawiązaniem do tradycji była
decyzja o budowie Centrum Parafialnego wraz ze Stacją Diakonijną mającą prowadzić
działalność w zakresie opieki charytatywnej. Decyzja znalazła uzasadnienie w realizacji
przedsięwzięcia w 1995 r.
Architekci Grażyna i Lechosław Czernik opracowali koncepcję, której podstawowe założenia były oparte na przesłankach aby forma nowego obiektu nie zdeprecjonowała zabytkowych wartości kościoła a także aby uwzględniała bezpośrednie powiązania funkcjonalne z kościołem.
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Dla zachowania właściwych warunków ekspozycji obiektu sakralnego projektowany budynek Centrum Parafialnego zlokalizowano po stronie wschodniej kościoła. Lokalizacja
ta, oparta na układzie powiązań funkcjonalnych zarówno egzogenicznych jak i endogenicznych nie koliduje z układem funkcjonalno-przestrzennym kompleksu a projektowany
obiekt jest właściwie wpisany we wnętrzu urbanistycznym posesji.

Ryc. 9. Kościół Ewangelicko-Augsburski w
Szczecinie. Fot C. Skórka
Fig. 9. Lutheran Church in Szczecin. Fot
C. Skórka

Ryc. 10. Zagospodarowanie posesji Kościóła EwangelickoAugsburskiego w Szczecinie. L.Czernik
Fig. 10. Site development plan of Lutheran Church in
Szczecin. L. Czernik

Ryc. 11. Centrum Parafialne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w
Szczecinie. Fot. L.Czernik
Fig. 11. Parish Center of Lutheran Church in Szczecin.Fot L. Czernik

Ryc. 12. Wirydarz. Fot L. Czernik
Fig. 12. Patio. Fot. L. Czernik

Zgodnie z warunkami konserwatorskimi obiekt nawiązuje formą do kościoła i plebani.
Detal jest formą naturalnie wynikającą z tak przyjętych założeń. W projekcie a później
w jego realizacji przyjęto rozwiązania adekwatne do kontekstu otoczenia, podkreślające
zasadę ciągłości kulturowej. Wartość zastosowanych rozwiązań architektonicznych starano się utrzymać poprzez zastosowanie prostoty środków formalnych i przejrzystości
rozwiązań przestrzennych.
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Zasady kompozycji przestrzennej i program użytkowy
Wnętrze urbanistyczne kompleksu sakralnego łączy integralnie trzy podstawowe obiekty.
Obiekty te znajdują się na dwóch równoległych osiach kompozycji przestrzennej łączących obiekt sakralny z bramą wjazdowa na posesję i plebani z centrum parafialnodiakonijnym. W układzie poprzecznym ukształtowana oś wewnętrzna łączy centrum
z kościołem.
Zasady kompozycji przestrzennej stanowiły podstawę dla układu powiązań funkcjonalnych. Czytelność układu funkcjonalno-przestrzennego determinują relacje powiązań
funkcjonalnych między poszczególnymi elementami zespołu, które pełnią wyznaczoną
programem funkcję.
W systemie dostępności uwzględniono uwarunkowania zewnętrzne. W przyjętym rozwiązaniu dojazd do posesji zapewniono od ulicy Energetyków (do kościoła, plebani i centrum), i od ul. Floriana (do części diakonijnej).
Pod względem funkcjonalnym w obiekcie wydzielono w skrzydle południowym Centrum
Diakonii - ośrodek określony profilem pomocy charytatywnej, natomiast w skrzydle północnym Centrum Parafialne - o charakterze wielofunkcyjnym.
Skrzydło południowe i północne zamyka przestrzeń wirydarza, która w formie zamkniętego połaciami szkła ogrodu zimowego przylega do wschodniej fasady kościoła. Przeźroczyste tafle szkła zamknięte w konstrukcji dwóch utrzymanych w definicji proporcji piramid pozwalają na bezpośredni kontakt z elementami ceglanych ścian, przypór, wieży
kościoła.

Ryc.13. Przekrycie wirydarza. Fot. L. Czernik
Fig. 13. Patio roof construction. Fot. L. Czernik

Ryc. 14. Wnętrze wirydarza w Centrum. Fot. L. Czernik
Fig. 14. Interior of the patio in the Center

Tak przyjęta koncepcja układu pozwoliła na funkcjonalne oddzielenie Centrum od kościoła, łącząc go integralnie w jedną spójną całość. Wirydarz łączy się z salą wielofunkcyjną
dla 50-60 osób. Oddzielnie obu przestrzeni połaciami szklanymi przesuwnych drzwi
umożliwia stosowanie zasady zmienności funkcjonalnej i w miarę aktualnych potrzeb
wynikających z programu użytkowania - pozwala na łączenie obu przestrzeni lub ich
funkcjonalne rozdzielenie.
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Pomieszczenie z aneksem kuchennym jest dostępne z wirydarza i sali wielofunkcyjnej.
Północny hall wejściowy łączy elementy programu funkcjonalnego w układzie horyzontalnym - część ogólnoparafialna i węzeł sanitarny oraz w układzie wertykalnym z druga
kondygnacją, która obejmuje pokoje gościnne i mieszkanie gospodarza obiektu. Południowy hall łączy funkcjonalnie pomieszczenia opieki medycznej, socjalnej.
Z uwagi na istniejące cechy zewnętrzne obiektu sakralnego Centrum, dla zachowania
jednolitej koncepcji został licowany cegłą klinkierową o podobnej fakturze zewnętrznej
i kolorze a w częściach okiennych podłoże ścian dla uzyskania kontrastu, tynkowano
i malowano na biało. Takie rozwiązanie zapewnia zachowanie optymalnych wartości
estetycznych zespołu sakralnego. Wirydarz w formie ogrodu zimowego wykonano
z kształtek aluminiowych pokrytych emulsja w kolorze mahoniowym.
Bilans terenu, powierzchni i kubatury obiektu
Powierzchnia posesji

39 500.0 m

2

2

Powierzchnia zabudowy

239.0 m

Powierzchnia wirydarza

97.2 m

Powierzchnia użytkowa

338.2 m

Kubatura obiektu

912.0 m

2
2
3

Obiekt należy do strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej i już od wielu lat spełnia
swoją funkcję nie tylko dla społeczności ewangelickiej miasta Szczecina.

SHAPING THE SACRED OBJECTS OF THE PROTESTANT CULTURE
ON THE EXAMPLE OF REALIZATION IN POZNAŃ AND IN SZCZECIN
The period by the turn of the century is characterized in sacral architecture by multithreaded penetration of trends in architecture – in the transient modernism,
postmodernism, neomodernism, deconstructionism, high tech. During the seventies in the
shaping of a Protestant sacral objects has reinforced the tendency to create multireligious assemblies where the church is one of the elements of spatial arrangement, in
which the essential meaning constitute functions of integration, educational, charitable,
social welfare.
PARISH CENTER OF LUTHERAN CHURCH IN POZNAŃ
Due to the spatial composition, the proposed Parish Centre constitute homogeneous in
terms of structure assembly, of which integrity is stressed by the axes of the composition:
the axis of the spatial composition linking existing in the park chapel with the projected
church, which is determined by an alley with a row of trees, and the perpendicular axis
running along the main route linking the property territory with Grunwaldzka street. Due to
the physiognomy of the landscape interior the urban-axes properly emphasize the
perception of the projected Centre and provide functional and spatial conditions for each
element crystallizing planning assumptions.
Sacral object as the predominant spatial feature of the complex at the intersection of the
axis meets the conditions set of the correct exposure and in terms of composition
constitute an integrating element, in whose functional shade are the other facilities. The
intention of the authors was characteristic for the Protestant churches the idea of
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simplicity and clarity of expression level lifting spiritual experiences, assuming that the
interior of the temple costitute not the contact of two worlds, but their mutual penetration.
The simplicity of the architectural space having character of asceticism is a search for
proportion, scale, geometry, and above all the lights that form the space.
The church is characterized by quiet and sparingly expression and simplicity of lines. The
church's interior design underlines the parabolic wooden arcs closing the vault. Colors of
wood and white walls, of a very simple interior, creates a unique, friendly and also raised
mood.
An important role for the church interior perform the light penetrating through the
openings for windows and glass fragments in part in the choir and especially in the
chancel, in which the light illuminates altar and the glass pane in a circular shape with a
gentle image of Christ, coupled with a simple brass cross.
Brightness of the interior and in contact of the interior with landscape park deepens the
impression of emotional tension. Adjacent to the church multi-purpose hall, allows
enlarging the interior. Above the entrance stands the steeple topped with a slit, in which is
placed an openwork steel construction with three bells and a cross. Open slit of the tower
symbolizes the hands of the faithful closing in grips the cross.
Lutheran Church of Grace of God and the complex of parish center in Poznań were
completed in 2004 by project of architects Grażyna and Lechosław Czernik and Iwona
Całus from Szczecin. Interior was projected by artist prof. Władysław Wróblewski from
Poznań.
PARISH CENTER FOR THE LUTHERAN CHURCH IN SZCZECIN,
AS NEW BUILDINGS IN THE SYSTEM HISTORICALLY DEVELOPED STRUCTURES
The center was designed as a new construction adjacent to the Church of St. Trinity,
which was developed in the years 1894-1896, designed by W. Meyer, an architect of
Szczecin.
Architects Grażyna and Lechosław Czernik developed a concept whose basic
assumptions were based on the premise that the form of a new object will not depreciate
historic value of the church and also will include a direct functional relationship with the
church.
To maintain appropriate conditions for the exposure of a sacral object the Parish Center
building was located on the eastern side of the church. This location, based on a set of
functional relations between both exogenous and endogenous system does not interfere
with the functional system of spatial complex and designed object is correct located in the
interior of urban property.
Under the terms of a form of conservation conditions object refers to the church and
presbytery.
Principles of spatial composition form the basis for a system of functional linkages.
Readability of the functional-spatial relationships determine the functional relations
between the elements of the complex, which acts as the designated by program function.
Functionally separated within the object in the southern wing is located the part defined
with the profile of social work, while in the northern wing of the Parish Center – of
versatile character.
The southern and the northern wings close the area, which is in the form of covered with
glass winter garden adjacent to the eastern facade of the church. Transparent glass
panels encased in the construction of two pyramids kept in the definition of the proportion
and allow for direct contact with elements of brick walls, buttresses, the church tower.
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The object belongs to the intermediate zone of protection and conservation and since
many years fulfills its function, not only for Protestant community of the city.
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DOM, JAKO PRODUKT. NOWE WYZWANIA PREFABRYKACJI
THE HOUSE AS A PRODUCT. NEW CHALLENGES OF PREFABRICATION

Dorota Jopek
mgr inż. arch.
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury

STRESZCZENIE
Co oznacza dzisiaj prefabrykowany dom? Nie jest on tylko odzwierciedleniem idei powtórzenia formy, ale stał się ważnym głosem w dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju,
dostępności i innowacji projektowej. Poprzez lata, paradoks prefabrykacji polegający
z jednej strony na jej komercyjnych zadaniach, natomiast z drugiej na utopijnych fantazjach jej twórców, jeszcze bardziej zyskał na swym wyrazie. Przez ostatnie dwie dekady,
możliwości, jakie przyniosło projektowanie i produkcja wspomagana komputerem stało
się wyzwaniem dla nowych pokoleń. Wezwaniem do poszukiwań coraz głębszych relacji
projektowania z technikami produkcji, oraz rozwijanie innowacyjnych metod dla osiągnięcia przełomowych osiągnięć w zakresie produkcji domów.
Słowa kluczowe: prefabrykacja, dom – schronienie, innowacja, epoka cyfrowa, eksperyment.
ABSTRACT
What does the prefabricated house mean today? It is not only a reflection on the house
as a replicable object, but it became to be an important response in the discourses of
sustainability, affordability and design innovation. Through the years, paradox of the prefabrication: its commercial ubiquity on one hand and its failure as utopian ideal on the
other has become evident. For the last two decades, possibilities of computer-aided design and production challenge next generations to pursue a deeper engagement with the
techniques of fabrication and an expansion of the range issues that the new experimental
impulse is poised to tackle.
Key words: prefabrication, house – shelter innovation, digital age, experiment.
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Rzeczywistość dziś to utopia wczoraj.
Le Corbusier
Zagadnienie prefabrykacji jest tematem bardzo obszernym zarówno w kontekście historycznym jak i technologicznym. Przedstawioną analizę przeprowadzono w niniejszym
ujęciu na podstawie dwóch głównych grup1.
Pierwsza z nich przedstawia zadania, specyfikę i charakter jednorodzinnego budownictwa prefabrykowanego w ujęciu historycznym. Wybór projektów to prezentacja kilku, zdaniem autorki, interesujących przykładów architektury prefabrykowanej, których wspólną
cechą było nowatorskie i twórcze podejście zarówno do formy jak i technologii.
Autorka celowo nie wprowadza sztywnego ograniczenia czasowego i terytorialnego, pozostawiając sobie swobodę w doborze przykładów.
Grupa druga prezentuje nowe spojrzenie na prefabrykowane domy. Analiza nowych trendów w prefabrykacji, które być może wreszcie po tylu latach przyczynią się do upowszechnienia fabrycznie produkowanych domów i ich sukcesu rynkowego.
W obrębie pojęcia prefabrykacji obiektów mieszkalnych rozróżniamy dwa podstawowe
nurty. Pierwszy związany jest z potrzebą rozwiązania problemów mieszkaniowych powstałych na bazie wzrostu populacji ludzkiej i w związku z tym wzrostem grupy ludzi ubogich, oraz zapewnienia schronienia ludziom dotkniętych różnego rodzaju klęskami żywiołowymi. Nurt ten odpowiada, więc ściśle na podstawowe potrzeby i specyfikę prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego: szybko, ekonomicznie, funkcjonalnie.
Drugi kierunek to kontynuacja myśli przewodniej modernizmu: szukania nowych form
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjno - materiałowym i tworzenia architektury
eksperymentalnej, ikonicznej i odważnej. Moderniści chcieli kreować model nowoczesnego życia poprzez wykorzystanie nowych technologii i materiałów, sprzężenia architektury
i przemysłu. Fascynacja wielkoseryjną produkcją samochodu zapoczątkowana w 1907
przez Henry Forda w Detroit (Model T) zrodziła estetykę maszyny wprowadzając pojęcie
domu, jako maszyny do mieszkania.2
Niezwykle ważnym elementem przy rozważaniach na temat prefabrykacji jest kontekst
geograficzny i kulturowy, bo to właśnie on ma wpływ na tradycje i wiedzę budowlaną,
które z kolei kształtują cały rynek produkcji. W zależności od tego kontekstu prefabrykacja zyskuje nieco inne konotacje, a jej zasady są adoptowane przez poszczególne regiony do potrzeb społecznych swoich mieszkańców3.
Obecnie tendencje w projektowaniu fabrycznie produkowanych domów mieszkalnych
zmierzają do opracowania systemów konstrukcyjno- materiałowych w ramach, których
powstają poszczególne obiekty. Prefabrykacja, nie oznacza, więc tylko seryjnej produkcji
jednego wzoru, lecz jego poszczególnych elementów pozwalających na tworzenie niezliczonej liczby kombinacji rozwiązań. Nowoczesna technika ma być środkiem do pogodzenia produkcji z wysoką, jakością i dobrym wzornictwem.

1

Temat prefabrykacji, produkcji elementów składowych domów gotowych wydaje się, powszechnie znany i dla
wszystkich oczywisty.....Powtarzając jednakże za Władysławem Tatarkiewiczem: „Miał (...) rację starożytny
Empedokles twierdząc, że jeśli myśl warta jest, by ją wypowiedzieć, to warta jest też tego by ją
powtórzyć.”.("Dzieje sześciu pojęć" PWN 1988)
2
Le Corbusier, Toward an Architecture, Lincoln limited Publishers, 2008.
3
Większości mieszkańców polskich miast prefabrykacja jednoznacznie kojarzy się on ze wszechobecnymi
‘blokowiskami’ - szarymi, jednakowymi pudełkami mieszkalnymi. W Stanach Zjednoczonych natomiast
prefabrykowany dom od razu przywołuje obraz bardzo popularnych tam od lat tzw. 'kit houses' czyli małych
domów, które właściciel może sam bez większych problemów złożyć samodzielnie. Najwięcej innowacji na
przestrzeni historii wprowadziły społeczności Wielkiej Brytanii, Skandynawii i Japonii.
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RYS HISTORYCZNY
Historia budowania obiektów przy pomocy wyprodukowanych wcześniej gotowych elementów sięga czasów antycznych. Z listów Pliniusza znany jest przypadek odnalezienia
wraku statku w Zatoce Tunisu z elementami konstrukcyjno- rzeźbiarskimi gotowymi do
wybudowania klasycznej świątyni w północno-afrykańskich rzymskich koloniach.
Wiele lat przed rewolucją przemysłową materiały budowlane takie jak cegły czy drewno
nie były składowane na placu budowy, użycie gotowych, przygotowanych uprzednio elementów drewnianych było dość powszechne w Japonii przy budowie świątyń ok XII wieku
i przy budowie domów w Rosji i Skandynawii ok XVIII w.
W XIX wieku wraz z rozmieszczaniem wojsk na odległych krańcach świata zaistniała
potrzeba przeniesienia części zachodniego świata do zamorskich kolonii, budowania
kościołów dla nowych chrześcijan, czy chociażby zapewnienia schronienia dla poszukiwaczy złota w czasach Gorączki Złota w Kalifornii. Ważnymi klientami stały się organizacje humanitarne np.: Czerwony Krzyż. Gilbert Herbert, historyk zajmujący się prefabrykacją twierdził, że właściwie dopiero w XIX wieku po raz pierwszy znaleziono sposób na to
by podstawowe procesy produkcyjne mogły być w pełni zmechanizowane
i kontrolowane w masowej produkcji 4.
Do przełomu XIX i XX wieku zaprojektowano prefabrykowane domy praktycznie
z każdego dostępnego materiału: drewna, betonu, metalu i żelaza i każdy z nich został
pomyślany tak by mógł być produkowany na szeroką przemysłową skalę. Jednak dopiero
modernizm nadał prefabrykacji prawdziwe podłoże ideologiczne.

Ryc.1. Le Corbusier, Projekt domu
Domi-no,
1914.
Źródło:
Fundacja
Le Corbusiera, Paryż, Francja
Fig.1 Le Corbusier, Project of a Domi-no
House,
1914.
Source:
Foundation
Le Corbusier, Paris, France

Projektem, uważanym za punkt zwrotny w historii, był zaprojektowany przez Le Corbusiera w 1914 roku w konstrukcji żelbetowej Dom -ino. Według założeń projekt ten miał być
realizowany w północnej części Francji i Belgii po pierwszej fazie zniszczeń
I wojny światowej. Mimo, że Le Corbusierowi nie udało się zrealizować nawet jednego
domu Domi-no, to projekt ten stał się fundamentem dla całej historii architektury. Był
podwaliną dla modernizmu - będącego połączeniem racjonalnego szkieletu betonowego
i czystej formy. Wszystkie wcześniejsze idee prefabrykacji oparte na użyciu materiałów
takich jak drewno czy beton, poszukiwały metod, aby na skalę przemysłową osiągnąć
dobrą powtarzalną formę, plany i standardowe rozwiązania atrakcyjne dla klientów. Idea

4

Gilbert Herbert, Pioneers of Prefabrication: The British Construction in the Nineteenth Century, Baltimore and
London: The Johns Hopkins Press, 1978.
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Le Corbusiera wyróżniała się radykalnym myśleniem dotyczącym architektonicznej przestrzeni.
W swej książce „Ku architekturze” pisał, że jeśli wyeliminujemy stereotypowe, przestarzałe myślenie o domu i popatrzymy na problem krytycznym i obiektywnym okiem, to dojdziemy do idei domu – maszyny5. Domu masowej produkcji, który jest zdrowy, moralny
i piękny podobnie jak narzędzia i instrumenty, jakie towarzyszą naszemu życiu.
Rysunek patentowy datowany na 1914 rok jest podsumowaniem kilku wcześniejszych
koncepcji, jakie Le Corbusier opracował ze szwajcarskim inżynierem Maxem du Bois. Ta
współpraca wskazuje na to, iż podstawą ideologii architektury Le Corbusiera w latach
dwudziestych były obok zasad funkcjonalizmu logika schematu konstrukcyjnego. Le Corbusier szukał połączenia klasycznych zasad proporcji i harmonii z nową, przemysłową
estetyką. Gra słów domino jest połączeniem słów domus i industry wskazując dom, jako
typową jednostkę. Równie ważnym jest fakt, że Domino był zobrazowaniem pięciu zasad
Le Corbusiera, które on zdefiniował w formie pisemnej ponad dziesięć lat później. Projekt, więc miał być czysto teoretycznym rozważaniem na temat nowoczesnej architektury.
Le Corbusier opatentował swój prototyp i opracował kilka innych rysunków ukazujących
potencjalne zespoły domino.
Walter Gropius był nie mniej zdeterminowany od Le Corbusiera do poszukiwań formy
architektonicznej i podstawowego porządku z wykorzystaniem możliwości, jakie dawała
produkcja masowa. Dążenie to wynieśli ze studia Petera Behrensa, gdzie obaj praktykowali. Walter Gropius korzystając z tych doświadczeń i znajomości poprosił Emila Rathenau6 aby stworzył fabrykę do produkcji domów, które miały być wykonane według standardowych i twórczych zasad. Było to w 1909 roku, tylko dwa lata po tym jak Ford otworzył swoją linię produkcyjną. Próba ta miała być posumowaniem dwóch z podstawowych
zainteresowań: poszukiwania uniwersalnej geometrii dla wszystkich badań i próba znalezienia wspólnego mianownika dla sztuki i przemysłu. Mogłoby się wydawać, że Gropius
przede wszystkim chciał utrzymać rolę artysty i architekta. Idea prefabrykacji zakładała
jednak, że związek architekta nie będzie już związkiem pomiędzy nim a konkretnym klientem, ale klientem masowym. Z uwagi na to, że dom miałby powstawać dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu tych samych elementów to byłoby to bardzo opłacalne zarówno dla
producenta, jak również dla klienta. Gropius sugerował także, że produkowane fabrycznie
domy pozostają nie tylko otwartym polem dla inwencji twórczej, ale dzięki możliwości
zestawienia gotowych elementów w ramach jednego systemu, mogą realizować indywidualnych potrzeby przyszłych nabywców. Prace Gropiusa bardziej polegały na poszukiwaniu właściwej formy niż produktu idealnego, cały czas, bowiem mając na uwadze wymagania dyktowane przez procesy produkcyjne, poszukiwał elastycznego systemu. Gropius przypuszczał, że uprzemysłowienie budownictwa może skutkować tym, iż będzie
ono brzydkie i monotonne. Widział natomiast szansę na to, iż ujednolicenie elementów
budynków może wprowadzić zdrową konsekwencję tak, że domy i dzielnice miast miały
posiadać jednorodny charakter7.
Jeśli ktokolwiek miałby prawo nazwać się Henry Fordem budownictwa to byłby to jedyny
w swoim rodzaju wynalazca i wizjoner R. Buckminster Fuller, który rozpoczął pracę nad
swoim Dymaxion House, jak również niezależnym zespołem sanitarnym Dymaxion już
w 1927 roku. Fuller rozumiał potrzebę poszukiwań i badań nad elementami lekkiej konstrukcji w przemyśle tak, aby ułatwić i zminimalizować koszty transportu i montażu. Po5

Le Corbusier, Toward an Architecture, Francis Lincoln Limited Publishers, 2008.
Emil Rathenau był dyrektorem Niemieckiego AEG ( General Electrical Company) i członkiem Werkbundu,
Gropius poznał go w pracowni Behrensa.
7
Gropius zrealizował słynne osiedle domów dla klasy robotniczej Toerten Siedlung w Dessau (1926-27), których
rozkład był podyktowany przez rozkład torów kolejowych, którymi dostarczano panele i promień skrętu dźwigów,
które musiały umieścić panele we właściwym miejscu. Szukał on jednak nadal rozwiązania, które pozwalałoby
na większą elastyczność i możliwość współpracy architekta z klientem pochodzącego z klasy średniej mającej
dać optymalne rozwiązanie odpowiadające indywidualnym wymaganiom zachowując wszystkie restrykcje
standardowych wymiarów i całego procesu technologicznego.
6
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szukiwał integralnych systemów budynków w połączeniu z innymi zagadnieniami projektowymi. Przez całą swoja karierę interesował się rolą geometrii w tworzeniu, uzyskiwaniu
sił rozciągających w budynkach, ale nie mniej myśleniem o zagadnieniach ogrzewania,
wentylacji i oświetlenia, jako bardzo ważnych częściach architektonicznego projektu a nie
tylko mechanicznym dodatkiem do architektury. Jego architektura bardziej niż architektura Le Corbusiera była architekturą działającej maszyny, a jego geometria była uwarunkowana przez konstrukcję i statykę budowli bardziej niż przez wizję. Najbardziej radykalnym posunięciem było zawieszenie całego domu na jednym maszcie, pomysł rozwinięty
później kolejno przez braci Bowman, Georga Freda Keck, Richarda Neutra i Bodo Rasch
w Niemczech. Ale idea Fullera była tak szokująca w latach dwudziestych, kiedy to nie
było mowy o jakimkolwiek kryzysie mieszkaniowym w USA, że dopiero gdy on nastąpił po
II Wojnie Światowej, zyskała respekt a nie tylko zwykłą uwagę.
Magazyn „Art and Architecture” w 1945 roku zainicjował eksperyment „Study House”,
czyli Dom studialny, w którym mieli brać udział czołowi architekci. Tematem eksperymentu było nowe spojrzenie na dom mieszkalny. Było to swego rodzaju reakcją na plagę budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez przypadkowych ludzi w ramach boomu
mieszkaniowego wynikłego po II Wojnie Światowej. Wszystkie projekty odpowiadały w
różnym stopniu zasadom prefabrykacji, ale przede wszystkim realizowały główne założenie konkursu, czyli misji zaszczepienia zasad dobrego wzornictwa (design) na amerykański rynek mieszkaniowy.

Ryc 2. Charles i Ray Eames, Dom własny
1945. Źródło: Eames Foundation, Pacific
Palisades, USA
Fig. 2 Charles and Ray Eames. Private
house, 1945. Source: Eames Foundation,
Pacific Palisades, USA.

Projektem wyróżniającym się, najbardziej innowacyjnym, który odniósł największy sukces
był dom nazwany: Dom studialny nr 8 zaprojektowany przez małżeństwo Charlesa i Ray
Eames jako ich własny dom. Składał się on z dwóch oddzielnych części. Jedną z nich
była część mieszkalna, drugą - pracownia. Idea pokazywała możliwości projektowania z
ograniczonej ilości prefabrykowanych elementów. Każdy z nich był zamawiany z katalogu
producenta, łącznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, panelami okładziny zewnętrznej z różnych materiałów i kolorów, elementami szklanymi itd. Projektanci głównie
skoncentrowali się na uzyskaniu jak największych wolnych przestrzeni przy użyciu ograniczonych nakładach, uzyskując ponad pięciometrową wysokość w pokoju dziennym.
Dla Eamsów najważniejszym nie była luksusowe wykończenie domu, ale jego przestronność, osiągnięta przez jak najmniejsze nakłady finansowe nieprzekraczające osiem dolarów za stopę sześcienną. Projekt ten nie był typowym przykładem domu przeznaczonego
do masowej produkcji głównie, dlatego, że za projektowany przez dwie wielkie indywidualności, jako dom własny, był w pewnym sensie odzwierciedleniem ich osobowości i potrzeb. Nie mniej system, który zaprojektowali jak najbardziej nadawał się do naśladowania, jeśli tylko znalazłby się klient skłonny oddać twórcom wolną rękę.
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Podczas gdy lata 50 i 60 owocowały wieloma nowymi prefabrykowanymi systemami dla
niedrogich domów wykorzystanymi podczas powojennego szybkiego rozprzestrzeniania
sie przedmieść – włączając to Techbuilt Houses Carla Kocha (1953) i Deck House system Williama Berke z 1959 – na kontynuatorów wrażliwości, jaką wnieśli do tematu
Eamesowie trzeba było czekać do następnej dekady. Byli to przedstawiciele brytyjskiego
ruchu Hi Tech: Richard i Su Rogers z swoim projektem dom w systemie Zip –Up z 1968
roku i eksperymentalnych projektach japońskich metabolistów.
Innowacyjność w latach 60 - tych charakteryzowała się dwoma odrębnymi nurtami:
pierwszy z nich opierał się poszukiwaniach ram systemu, który mógłby wykorzystywać
rożne technologie, materiały, a w skali urbanistycznej - programy; drugi nurt to linia poszukiwań prezentowana przez japońskich metabolistów, której przykładem jest wieża
kapsuła Nakagin Kisho Kurokawy w Tokio oraz jego Takara pawilon na wystawie w Osace w 1970 roku. Kontynuatorami idei metabolistów stała sie brytyjska grupa Archigram,
która podjęła wyzwanie z werwą i humorem. Członkowie grupy opracowali wiele utopijnych projektów służących ośmieszaniu rosnącej tendencji społeczeństwa konsumpcyjnego.
TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
Przez ostatnie dwadzieścia lat rewolucja w cyfrowych systemach spowodowała ogromny
postęp technologiczny we wszystkich dziedzinach życia. Skala tego postępu może być
porównywalna ze skalą Rewolucji Przemysłowej przełomu XVIII i XIX wieku. XXI wiek
przynosi nowe możliwości wprowadzania innowacji w projektowaniu i realizacji projektów.
Formalne i strukturalne eksperymenty pozwalają otworzyć nowe sposoby procesu prefabrykacji, która będzie umożliwiała dostosowanie projektu do indywidualnych wymagań
klienta, klimatu czy uwarunkowań środowiskowych. Poszukiwanie nowych form, rozwiązań materiałowych oraz szukanie ekonomicznych i ekologicznych systemów produkcji to
ścieżki badawcze, którymi podążają spadkobiercy idei modernistycznych.
Możliwości, jakie dziś stwarzają nowe technologie kuszą by wciąż szukać nowej platformy dla architektów, którzy mogą rozwijać nowe techniki tworząc innowacyjne przykłady
architektury. Innowacja to nie tylko zmiana, wprowadzenie czegoś nowego. Ta zmiana
musi zawierać w sobie nie tylko elementy kulturowe, ale też stanowić rozwój, który ludzie
- odbiorcy, użytkownicy - będą uważali za użyteczny i znaczący.
Od momentu, w którym komputer stał się narzędziem do rysowania rozpoczęła się nowa
era obrazu. Techniki wizualizacji są generowane zarówno przez możliwości jak i ograniczenia, jakie stwarzają algorytmy. Standardowe operacje pozwalają na przygotowanie
rysunków o najwyższej możliwej skali precyzji, stopniu powielania i matematycznego
obliczenia - wcześniej charakterystycznej dla produkcji przedmiotów.
Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych architekci eksperymentowali z formą. Frank Gehry
czy Greg Lynn poszukiwali wpływu technologii komputerowych na projektowanie i tworzenie nowych form architektury. Ta 'nowa' estetyka' jest pochodną rozwoju technologii
komputerowych, które są wszechobecne już nie tylko w architekturze, ale także w malarstwie, grafice i we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Początkowo obca, futurystyczna, stopniowo jednak coraz bardziej przenikająca do ludzkiej codzienności, a dzięki
temu coraz bardziej oswajalna przez przeciętnego, typowego odbiorcę.
Prefabrykacja stwarza ogromną szansę na popularyzację budownictwa ekologicznego.
Kontrolowane zużycie i straty materiałów, zastosowanie systemów energooszczędnych
instalacji, wykorzystanie ekologicznych systemów budowlanych wydaje się łatwiejsze do
uzyskania w fabrycznie wykonywanych domach. W przemysłowej produkcji budynków
mieszkalnych można upatrywać także rozwiązania problemów zapewnienia schronienia
związanych z dużym przyrostem naturalnym czy występowaniem klęsk żywiołowych.
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Budownictwo ekonomiczne, proste w realizacji i na tyle uniwersalne by mogło odpowiadać różnorodnym warunkom geograficznym8.

Ryc.3. Jeden z prototypów domów opracowanych dla Nowego Orleanu, wystawa w
MOMA
Nowy
Jork,
2008.
Źródło:
www.momahomedelivery.org
Fig. 3 One of protypes of houses designed
for New Orlean, presented on MOMA`s
exhibition, New York 2008. Source:
www.momahomedelivery.org

ROZWIĄZANIE DLA NOWEGO ORLEANU
W 2004 roku w MIT 9 Lawrence Sass i Marcel Botha rozpoczęli prace nad projektem architektonicznym, który został nazwany "The Instant House"10. Głównym założeniem twórców było wykorzystanie szybkości i precyzji laserowych maszyn do produkcji prostych
domów, które mogłyby stać się szybkim i niedrogim schronieniem spełniającym elementarne funkcje. Nacisk, jakie położony został na niski koszt i prostotę konstrukcji miał stać
się kontrastem do czasami zbyt dużego zaangażowania architektów w technologię. Projekt ten radykalnie wykorzystywał nowoczesną technologię tylko do osiągnięcia zamierzonego celu, a nie do stworzenia nowej formy. Gdy po ogromnych zniszczeniach Nowego Orleanu w 2005 roku wystąpiła nagła potrzeba odbudowania tysięcy domów studenci
współpracujący z Sassem pojechali na miejsce by udokumentować bogatą miejscową
architekturę, stanowiącą charakter miasta, tak by powstały wcześniej projekt dostosować
do lokalnych warunków. Następnie wymodelowano kilka wersji fasad charakterystycznych domów, które miały być dostawione do podstawowej bryły prostopadłościanu przekrytej dwuspadowym dachem. Wykorzystanie znajomych obrazów miało na celu, chociaż
w minimalnym stopniu odbudować w lokalnej społeczności poczucie tożsamości miejsca,
w którym mieszkali. Domy zostały wykonane z laserowo ciętej sklejki i tak zaprojektowane, aby ich montaż był możliwy w ciągu kilku dni przez samego właściciela za pomocą
jedynie gumowego młotka.
SYSTEM I FORMA
W ciągu ostatniego dziesięciolecia powstało wiele interesujących projektów. Wiele z nich
to eksperymenty z formą i strukturą domów mieszkalnych, choć na pierwszy rzut oka
czasem trudno rozszyfrować funkcję tych futurystycznych obiektów.
Autorem jednych z najciekawszych prac jest Greg Lynn który przez wiele lat poszukiwał,
począwszy od lat dziewięćdziesiątych, niestandardowych form architektonicznych wygenerowanych komputerowo. Najciekawszym wynikiem tych poszukiwań z lat 1997-2002 są
jego domy embrionalne. Jest to interaktywny system, który pozwala użytkownikowi na
8

Wspomnieć tu można o projekcie realizowanym dla Nowego Orleanu (USA) , który po wielkich zniszczeniach
na wskutek huraganu Katrina w 2005 musiał być w miarę szybko odbudowany.
9
Massachusetts Institute of Technology (USA)
10
szybki, natychmiastowy dom - tłumacz. autorka
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kształtowanie przestrzeni mieszkalnej za pomocą specjalistycznego oprogramowania.
Program ten zajmował się wieloma aspektami związanymi ze współczesną prefabrykacją,
między innymi tożsamością marki i jej wariacjami, dostosowaniem projektu do potrzeb
klienta, modelowaniem parametrycznym, elastyczną produkcją i montażem. Geometryczne limity i możliwości programu są jedynymi ograniczeniami tego systemu, który może
wytworzyć nieskończoną ilość możliwości. Nie ma dwóch identycznych domów.
Zdaniem Lynna ‘ ta technika’ stwarza potrzebę, aby każdy produkt dostępny na świecie
posiadał świadomość marki i różnorodność z zachowaniem charakteru wizualnego
i przestrzennego wyrazu - systemu, dając tym samym możliwość zarówno dla nowości
jak i rozpoznania. Adaptacja do stylu życia, lokalizacji, klimatu, konstrukcji, materiałów,
potrzebom funkcjonalnym i innym specjalnym potrzebom estetycznym - wpływa na specyfikę poszczególnych domów. Dom nie ma, więc jednej idealnej czy oryginalnej formy,
wizerunku czy osobowości. Jego forma jest ukształtowana dzięki bogatym i wymyślnym
wariacjom, jakie mogą zrodzić się od sugestii klienta czy też specyfiki lokalizacji. Jednocześnie wszystkie domy są formalną kontynuacją jednego systemu w ramach, którego
powstały. Idea embrionalnych domów była początkiem w zmianie myślenia dotyczącego
małych przenośnych domów wprowadzając więcej płynnego, biologicznego podejścia do
projektowania i budowania domów.
Innym interesującym projektem jest BURST*008. Jego autorami są Jeremy Edmiston
i Douglas Gauthier. Projekt ten ma zademonstrować, co prefabrykowane domy mogą
osiągnąć dzięki możliwościom techniki komputerowej. Architektom bardziej zależało na
opracowaniu systemu produkcji a nie kreowaniu nowych form. Zgodnie z ich wizją, architekt, po zapoznaniu się z indywidualnymi wymaganiami klienta oraz warunkami geograficznymi terenu, mógłby dostosować jeden z typowych schematów do konkretnego przypadku. Na podstawie jednego rzutu i trzech przekrojów komputer bardzo szybko generuje
trójwymiarowy model. Dom zbudowany jest w całości z laserowo ciętej sklejki drewnianej
oraz z jednej belki stalowej dla stworzenia przestrzeni parkingowej pod budynkiem. Dzięki laserowej technologii do cięcia elementów projektanci uzyskali bardzo małą stratność
materiałową11.
Kengo Kuma jest projektantem domu zbudowanego z klocków wypełnionych wodą. Inspiracją do powstania tego projektu był system klocków Lego. Klocki mają kształt prostopadłościanów z wypustkami w górnej części i wgłębieniami w dolnej, dokładnie, więc odzwierciedlają kształt klocków Lego. Dom zyskuje swą pełną formę tylko wtedy gdy klocki
wypełnione są wodą, która jest wlewana na miejscu instalacji domu. Bez wypełnienia
klocki stanowią plastikowe powłoki, które mogą być pakowane próżniowo, dla obniżenia
kosztów transportu. Woda zapewnia naturalną izolację wnętrza domu. Dom może być
zaopatrzony w odpowiednio zabezpieczoną instalację elektryczną, która dodatkowo może służyć do iluminacji domu. Dzięki swoim modularnym wymiarom elementy domu mogą
być ze sobą komponowane w dowolne konfiguracje.
PODSUMOWANIE
Można snuć przypuszczenia, wizje na temat kierunków dalszego rozwoju świata, ale tak
naprawdę nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszej przyszłości. Wydawać się może, że
rewolucyjne zmiany w systemie naszej wrażliwości estetycznej nie są możliwe, bo przecież wypracowane przez lata kanony piękna wydają się być niepodważalne. Zmiany we
wszystkich dziedzinach życia postępują jednak w takim tempie, że przewartościowanie
naszego świata przez przyszłe pokolenia wychowane w komputerowej cyberprzestrzeni
wydaje się nieuchronne.
11

Podane wyżej przykłady mają małą szansę na sukces w Polsce czy innych krajach europejskich. Jest to
związane z innymi warunkami klimatycznymi, jak również nieco odmienną mentalnością kulturową. Dom ze
sklejki - brzmi absurdalnie - jednak w wielu regionach USA ten materiał jest niezwykle popularny. Inną specyfikę
mają też prefabrykowane domy w Japonii i Skandynawii. Każdy, bowiem region geograficzny, charakteryzuje się
odmienną mentalnością ludzi, tradycją kulturową, klimatem i zapleczem ekonomiczno - technologicznym.
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Czy futurystyczne domy o komputerowo generowanych formach staną się kiedyś naszą
rzeczywistością? - Tego nie wiemy.
Na razie można się zastanawiać czy tak wielki nacisk, jaki przykłada się do cyfrowych
parametrów projektowania komputerowego i to, że daje ono w zasadzie nieograniczone
możliwości tworzenia i poszukiwanie i wprowadzania nowych form ma większy sens niż
tylko w zakresie tego poszukiwania. Projektant za bardzo skupiony na algorytmach może
stracić logikę tworzenia i kształtowania przestrzeni. Ale być może należy traktować te
próby, jako eksplorację idei architektonicznych, które na dalszej drodze doprowadzą do
nowych przełomowych osiągnięć.
Wydaje się, że tylko ci „poszukiwacze form” oferujący w swych projektach połączenie
nowych metod tworzenia z kalkulacją najmniejszych możliwych strat materiału oraz wykorzystanie algorytmów dla prezentacji kreatywnych indywidualności dają szansę na to by
prefabrykacja, w erze ekstremalnych zagrożeń i wyzwań począwszy od przeludnienia
naszej planety, przez dramatyczne klęski żywiołowe po wielkie zmiany klimatyczne, osiągnęła sukces.
Nowa era cyfrowego projektowania wpływa nie tylko na powstanie "nowej architektury”,
ale wprowadza bezprecedensowe przedefiniowanie roli architekta w procesie produkcji
budynku. Samodzielne dziedziny: architektury, inżynierii konstrukcyjnej i informatyki zostają coraz częściej zintegrowane w jedno, wspólne przedsięwzięcie cyfrowe, w którym
architekt przyjmuje rolę o wiele bardziej wszechstronną.
Wyzwaniem dla następnych pokoleń jest pogłębianie związku z techniką wytwarzania
i rozwiązanie wielu problemów, którym eksperymentalne rozwiązania mogą stawić się
czoło. Historia standaryzacji jest pełna lekcji, których powinniśmy się nauczyć a nie zignorować, nawet jeśli warunki projektowania w środowisku cyfrowym w zglobalizowanym
świecie są inne. Temat ten jest tak rozległy, że omówienie go wymagałoby bardzo obszernego opracowania. Założeniem autorki było zasygnalizowanie głównych trendów w
nowoczesnej prefabrykacji małych domów i zachęcenie czytelników do zainteresowania
się tym niezwykle interesującym i kreatywnym nurtem nowoczesnego design.

THE HOUSE AS A PRODUCT.
NEW CHALLENGES OF PREFABRICATION
Prefabrication is an extensive topic not only because of its historical aspect, but also from
the technological point of view. The presented analysis of that problem is divided into two
groups.
First of them is a historical illustration of the evolution of the small prefabricated houses
with their tasks, specificity and nature.
The second group presents a new approach to prefabricated housing, which would be
something more than just a monotony of identical houses. It also develops the idea of the
modernism of seeking new forms and technologies of the production and creating modern, experimental and iconic architecture. Modernists fascinated by the serial car production, begun by Henry Ford in 1907 in Detroit, started the era of a new aesthetics in architecture. Mass – production and standardization of building construction could produce
ambitious and clear architecture. The selection of the examples presents
a representative group of projects which were unique and creative in their forms and
technologies and had a crucial influence on the history of the prefabrication.
Prefabrication from the beginning is supposed to be a remedy on rising housing problems
caused by rapid growth of the world population and natural disasters. The main goal to
achieve is to provide shelters for people fast and cheaply. The difference usually depends
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on the economy, the culture, geography and tradition of construction, but recently also
the ecology starts to be a very important reason for which the prefabrication is still current
topic.
One of the interesting projects of recent years, is a proposal of digitally fabricated housing
for New Orleans, after its destruction by Hurricane Katrina in 2005. Massachusetts Institute of Technology with a leading role of Associate Professor Lawrence Sass made a
research of city`s vernacular architecture and documented city`s architectural identity.
After that they prepared digital models of a few examples of characteristic houses. The
house would be built of planar sheet so the designers found out the most economical way
of cutting sheets. The house was supposed to be installed by five people in five days.
That is an example of humanitarian architecture, but the architects made an effort to
made the architecture not only cheap but also to bring back the feeling of place identity to
people who lost everything.
An architectural history of prefabrication can be traced back at least to antiquity. In some
countries like the United States a tradition of colonial cottages for emigrants, balloon
frame, system built houses and catalogue houses were the basis of settlement. Later the
union of architecture and industry made prefabrication a core theme of modernism. Just
to mention Le Corbusier, Walter Gropius, and Ernst May. By the end of twentieth century
prefabricated houses were produced of nearly every material: timber, concrete, cast iron
and metal sheet. Today architects empowered by new computer technologies and new
materials develop the idea of prefabricated housing to make a better tool for solving
world`s problems. Contemporary prefabrication of small houses enters new era of the
planning. Digitally prefabricated houses open new, unlimited possibilities for designers to
create experimental forms using unconventional materials and being ecological at the
same time. Sustainability of buildings is more achievable in prefabricated houses, especially digitally designed, due to the full computer control of material flow and waste. This
seems to be a future and a new chapter in a history of prefabricated architecture and a
challenge for next generations.
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O AUTORZE
Obecnie pracuje zawodowo w pracowni architektonicznej oraz rozwija swoje zainteresowania dotyczące urbanistycznego obrazu miast i badania wpływu prawa i ekonomii na
kształt architektury.
AUTHOR’S NOTE
Currently works for an architectural firm and develops interests regarding the urban
shape of the cities, and makes a research of the influence which economy and law regulations make on architecture.

LAICYZACJA SACRUM
WSPÓŁCZESNA ADAPTACJA ŚWIĄTYŃ DO NOWYCH FUNKCJI
SECULARIZATION OF SACRUM. PRESENT ADAPTATION
OF PLACES OF WORSHIP TO NEW FUNCTION

Jan Kurek
dr hab. inż. arch.
Politechnika Karkowska
Wydział Architektury

STRESZCZENIE
Współczesna laicyzacja, czyli zeświecczenie różnych poziomów życia społecznego skutkuje także rozluźnieniem norm etycznych i obyczajowych oraz spadkiem uczestnictwa
wiernych w praktykach religijnych. Świątynie – zwłaszcza katolickie – borykają się
z kłopotami finansowymi, są zamykane i coraz częściej adaptowane do nowych świeckich
funkcji. Taka komercyjna transformacja sacrum ciągle jeszcze, w przypadku niektórych
funkcji, budzi sprzeciw społeczności chrześcijańskich. Realizowane adaptacje realizowane są w konwencji minimalistycznej lub na zasadzie kontrastu konkurują z zastanym kontekstem. Otwarte jest więc pytanie: jak zachować godność należną dawnym świątyniom?
Słowa kluczowe: architektura sakralna, współczesne użytkowanie, konwersje świątyń.
ABSTRACT
The present secularization, that is to say the laicization of different subsistence levels of
social is effective also with the looseness of norms ethical and relating to the customs
and with the fall of the participation faithful in religious practicians. Temples - especially
Catholic - they tackle with financial troubles, are lockable and more often adapted to new
laic functions. Such, wakes the resistance of Christian communities. Realized adaptations
are made in minimalist convention or on the rule of the contrast rival with the existing
context. Open is so the question: as to keep the due sacrality and dignity of former temples?
Key words: sacral architecture, contemporary use, conversions of temples.
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Jeśli zdążyliśmy się przyzwyczaić do współczesnych zmian funkcji wielu budynków
przemysłowych czy takich świeckich obiektów jak dworce, szkoły i t. p., to jednak wciąż
z trudem przychodzi nam akceptowanie zmian funkcji budynków kościelnych i świątyń
innych wyznań. Jest to tym trudniejsze im silniejsza jest nasza więź z kulturową tradycją
– im mocniejsza jest nasza duchowa wrażliwość i nasza wiara...
W średniowieczu kościoły i klasztory były rabowane i niszczone były przez najeźdźców,
w renesansie i czasach nowożytnych kasaty zakonów (np. Templariuszy czy Jezuitów)
i postępująca sekularyzacja (np. państwa krzyżackiego) również przyczyniały się do zamykania całych zespołów klasztornych, których ruiny np. w Anglii czy Francji porastają
trawą do dziś. Laicyzacja – czyli zeświecczenie różnych poziomów życia społecznego,
często realizowana przez państwo (i polityków) jak to miało miejsce we Francji i Rosji
Radzieckiej (ZSRR), skutkuje słabnięciem więzi religijnych w społeczeństwach, rozluźnieniem norm etycznych i obyczajowych upowszechnianych dotąd przez poszczególne
kościoły i wyznania oraz ogromnym spadkiem uczestnictwa w praktykach religijnych.
Skutkiem tego wyludniające się świątynie są widomym dowodem upadku dotychczasowej
wspólnoty wiernych – są symbolem rozkładającego się moralnie społeczeństwa.

Ryc. 1. Canterbury katedra - pozostałości krużganków klasztoru benedyktynów zamkniętego przez króla Henryka VIII 1540 r. /fot. autor/
Fig. 1. Canterbury cathedral – cloister of the Benedictines monastery, closed on the orders of King Henry VIII in
1540. /photo by autor/

Natura nie toleruje jednak próżni. Stając przed dylematem dalszego utrzymania często
zabytkowych, historycznych struktur architektoniczno-budowlanych lub pogodzenia się z
ich stopniową rujnacją (degradacją), zmuszeni jesteśmy do dokonania wyboru, którego
właściwość będziemy rozstrzygać we własnym sumieniu (duszy). Bywa jednak, że dodatkowym stymulatorem takich decyzji jest czynnik komercyjny – tj. chęć zysku...
Przykładem takich komercyjnych działań na dużą skalę jest dziś niewątpliwie Wielka Brytania. Około 18 000 kościołów i kaplic zostało sprzedanych. Powstają w nich (lub na ich
miejscu) galerie, ośrodki kultury, kluby, restauracje, domy mieszkalne. W najbliższych
latach planowane jest zamknięcie kolejnych. Developerzy i potencjalni nabywcy już myślą
o nowych projektach.... Dorota Charczuk, opisując tą sytuację – przekształcania kościo-
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łów w obiekty komercyjne1 - martwi się zarazem postępującym procesem laicyzacji tamtejszego społeczeństwa. Bezpośrednią przyczyną tych zmian jest brak wiernych i brak
finansów na utrzymanie kościołów. Los budowli sakralnych budzi największe kontrowersje i powstaje zasadniczy dylemat – czy chronić chrześcijańską tożsamość tej części
Europy i jej kulturowe dziedzictwo, czy też skazać je na zagładę (rujnacja lub zburzenie)
bądź nadać im nową funkcję? Jako przykłady nowych funkcji wskazuje się na popadający
do niedawna w ruinę kościół św. Pawła w Aberdeen, w którym najpierw zorganizowano
centrum fitness’u by w końcu przekształcić go w luksusowy hotel z centrum konferencyjnym. Pokoje konferencyjne zbudowano tu w przeszklonym atrium, które powstało z połączenia otwartej przestrzeni pomiędzy kościołem i ulicą. Można sobie wyobrazić co myślą
takiej adaptacji praktykujący chrześcijanie...

Ryc. 2. Aberdeen (Szkocja), kościół św. Pawła adaptowany na hotel i centrum konferencyjne. /fot. za:
www.skene-house.co.uk/
Fig. 2. Aberdeen (Scotland), the St. Paul Church adapted on the hotel with the conference centre. /Photo by
www.skene-house.co.uk/

Inną nową współczesną adaptacją jest włączenie dawnego kościoła parafialnego św.
Trójcy w zespół budynków Aberdeen Maritime Museum. Dziś wiele przeróbek budynków
sakralnych na mieszkania może obecnie świetnie uzasadniać trawestację znanego angielskiego powiedzenia na następujące: my church is my home...

Ryc. 3. Aberdeen (Szkocja), kościół św. Trójcy
włączony w zespół Muzeum Morskiego. /za:
flickr.com/
Fig. 3. Aberdeen (Scotland), the Trinity Church add
in to the Maritime Museum ensemble. /Photo by
www.flickr.com/

1

Charczuk D., Transformacja sacrum, /w:/ http://www.emito.net/wiadomolci/wielka_brytania/484102.html
– polski portal w Wielkiej Brytanii, marzec 2009.
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Niewątpliwie istnieje już dziś przyzwolenie na adaptacje wnętrz większych i mniejszych
świątyń na galerie sztuki, teatry (w samym Londynie jest ich już kilka) czy sale koncertowe – dotyczy to także synagog czy modlitewni które np. w Krakowie użytkujemy jako
muzeum (Stara Bożnica), Centrum Kultury Żydowskiej (dawna modlitewnia), sala koncertowa (synagoga Tempel), wystawy + odczyty i koncerty (synagoga Kupa, synagoga Wysoka). Słynne studio Georga Martina, legendarnego producenta The Beatles, AIR Studios
mieści się w dawnym kościele i szkole misjonarskiej Lynhust Hall (Londyn Hampstead).
Studio to uchodzi dziś za jedno z najlepszych dla nagrań muzyki klasycznej i popularnej,
studio na potrzeby tv i postprodukcji filmowej.

Ryc. 4. Londyn Mampstead – Sudio nagrań AIR w kościele i szkole misjonarskiej. /fot. za: www.airstudios.com/
Fig. 4. London Hampstead – AIR Studio located in church and missionary school. /photos by
www.airstudios.com/

Ryc 5. Dublin, kościół św. Małgorzaty (XVII w.), zamieniony na bar i restaurację zwany „The Church”. /z lewej
widok za: www.travelerstrails.com, z prawej wnętrze – fot. autor/
Fig 5. St. Mary’s Church /17th century/, Dublin - converted into to use as a pub and restaurant “The Church”.
/foto on left by: www.travelerstrails.com, photo on right made by author/

W niektórych kościołach angielskich można się dziś napić kawy przed mszą (Putney
Church Hall), przyprowadzić dziecko do przedszkola, czy nadać list... Najwięcej jednak
kontrowersji (głównie w starszym pokoleniu Europejczyków) wzbudza wprowadzanie do
wnętrz kościelnych pubów czy restauracji jak to ma miejsce w Wielkiej Brytanii czy Irlandii
(np. The Church w Dublinie2). Rodzi się więc pytanie: czy miejsca kultu można traktować
jak każdy inny obiekt użyteczności publicznej?

2

W kościele tym brał m.in. ślub założyciel słynnej firmy piwowarskiej Arthur Guiness....
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W listopadzie ubiegłego roku problemom współczesnego użytkowania miejsc kultu w Europie, poświęcono międzynarodową konferencję3 zorganizowaną przez angielski Church
Conservation Trust. Organizacja ta opiekuje się 340 zabytkowymi kościołami w których,
wspólnie z działaczami lokalnymi, organizowane są projekty konserwacji i adaptacji poszczególnych obiektów. Kościoły te użytkuje się m.in. na potrzeby socjalne, turystyki,
edukacji i okazjonalnie na potrzeby obrzędów kultu. Ocenia się, że przez najbliższe 6 lat
opieka nad tymi zabytkami kosztować będzie ponad 9 mln funtów.
Konferencja była próbą identyfikacji możliwych zagrożeń i problemu przyszłości miejsc
kultu oraz sposobów wspólnego, praktycznego ich rozwiązywania w Zjednoczonej Europie. Dyskusje z uczestnikami konferencji wykazały, że większość z nich nie brała pod
uwagę uznania, że jednym ze sposobu ochrony zabytków sakralnych jest przywrócenie
kościołowi wyznawców, którzy sami zdołali by zadbać o niszczejące dziś budowle. Wydaje się, że konferencja jest także swoistą przestrogą dla społeczeństw Europy wschodniej,
w której także obserwuje się stopniową ich laicyzację.

Ryc. 6. Sandwich, średniowieczny kościół św.
Małgorzaty odnowiony w XVII w. (dach),
obecnie wynajmowany
na różne cele
przez miejscową gminę i będący pod opieką
The Churches Conservation Trust (TCCT).
/foto autor/
Fig. 6. Sandwich, St. Mary’s medieval church
th
renowned (roof) in 17 , at present rented for
different needs. The building is in the care of
The Churches Conservation Trust (TCCT).
/photo by author/

Ryc. 7. Sandwicz, średniowieczny kościół św.
Piotra (XIII w.), przebudowany w XIX w. Okazyjnie użytkowany na kiermasze parafialne i
koncerty.
Znajduje
się
pod
opieką
Churches Conservation Trust (TCCT). /foto
autor/
Fig. 7. Sandwich, St. Peter’s medieval church
th
th
(13 ) restored in 19 century, nowadays is
used for needs of parish fairs and concerts.
/photo by author/

W 2008 roku w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: Sacrum profanum
– profanum sacrum. Prezentowano na niej nie tylko jednak problematykę desakralizacji
3

autor zaprezentował referat pt.: Wooden orthodox churches in Poland, Ukraine and Northern Russia –
current dangers and ways to rescue.
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świątyń, ale także działania odwrotne – resakralizacji budowli okresowo pozbawionych
funkcji kultowej np. w Persburgu, Archangielsku, Kownie i w Gdańsku Wrzeszczu (synagoga). Prezentowano także specyficzne konwersje, czyli traktowanie dzieła współczesnej
architektury sakralnej jako celu swoistej „turystyki religijnej”.
W krajach laicyzującej się coraz bardziej Europy zachodniej wiele kościołów utraciło już
funkcje sakralne a pozostałe świecą pustkami. W Polsce wciąż trudna do wyobrażenia
jest akceptacja urządzenia w kościele pubu, fabryki, schroniska dla ubogich, spichlerza,
krytego parkingu dla rowerów (Maastricht) czy domu handlowego...
Pomimo tych obiekcji warto jednak przyjrzeć się niektórym z adaptacji świątyń. Część
z nich nowe funkcje i nowe dodatkowe kubatury wprowadza dyskretnie i w nawiązaniu
do form zastanych. Inne stosują działania bardzie nowoczesne i kontrastowe –
formalnie i materiałowo. Bardzo wiele zależy tu od aktualnych mód i od osobistej kultury projektantów.
Jako przykłady takich działań można wskazać takie realizacje jak4: Centrum Sztuki
Współczesnej w Brukseli (dawna kaplica św. Brygidy z 1667 r.), minimalistyczne Martinzentrum w Bernburgu w Niemczech (w dawnym kościele św. Marcina) oraz budynek
mieszkalny w Utrechcie i Chapel House w Belgii.

Ryc. 8. Przykłady współczesnych adaptacji kościołów na Centrum Sztuki Współczesnej w Brukseli (z lewej)
i centrum edukacyjne w Bernburgu w Niemczech. /za: www.miesarch.com/
Fig. 8. Examples of present adaptations of churches into the Centre of Contemporaty Art in Brussels (left) and
Educational Centre in Bernburg in Germany. source: www.miesarch.com/

Il. 9. Przykłady adaptacji kościołów na rezydencje mieszkalne – z lewej kościół a z prawej kaplica w Utrechcie
(Holandia). /za: www.zecc.nl/
Pic. 9. Examples of churches adaptations on habitable residences- from left the church and from right the
chapel in Utrecht (Holland). /source: www.zecc.nl/
4

Patrz: Zamieszkać w Domu Bożym – www.Gazeta.pl z 08.02.2010.
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Podsumowując, współczesna, swoista planowa profanacja przestrzeni dotychczas sakralnych, wciąż budzi kontrowersje, a ogólnikowe określanie tych przestrzeni jako przestrzeni ludzkich, tylko ułatwia dalsze zawłaszczanie zabytków kościelnych przez instytucje artystyczne czy komercyjne. Wciąż otwarte więc pozostaje pytanie o granice zachowania godności w obrębie tożsamości architektury5.
Z drugiej strony krytycy współczesnej architektury stawiają trudne pytania: czy dzisiejsza
architektura jest w stanie w ogóle tworzyć jeszcze miejsce sacrum? Co jest przyczyną
kryzysu bezideowości ogarniającej architekturę sakralną? Czy winą obarczać duchowieństwo czy architektów? Czy współczesny człowiek nie potrzebuje już wielkiej – czasem dyskretnej, dostojnej i pełnej powagi a czasem dynamicznej, olśniewającej
i bogatej – duchowej energii, emanującej ze świątyń romańskich, gotyckich czy barokowych?
Czy sacrum to po prostu architektura dobra? Jaką formę przeciwstawić supermarketom –
swoistym sanktuariom XXI wieku – w których dobrze czują się w niedziele wyznawcy
wszystkich religii? Czy rzeczywiście nie powinno się czerpać inspiracji z doświadczeń
architektury historycznej, a nowe czasy wymagają nowej architektury? Czy rzeczywiście
wieże nowych kościołów muszą przypominać lotniskowe wieże kontroli lotów, a nowe
krajowe świątynie (także Opatrzności) mają być określane są jako wielkie... NIC?

Ryc. 10. Ruiny kaplicy Lorda Portlestera w kościele św. Audeona w Dublinie. /za Dublin Penny Journal vol.1 Nr
26 z 1832 r./
Fig. 10. Lord Portlester’s Chapel in St Audeon’s Church Dublin. /in: Dublin Penny Journal vol.1 Nr 26 z 1832 r./

5

Patrz: Kuryłowicz E., Granice zachowania godności w obrębie tożsamości architektury,
na przykładzie konwersji obiektów religijnych na funkcje świeckie.
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SECULARIZATION OF SACRUM. PRESENT ADAPTATION
OF PLACES OF WORSHIP TO NEW FUNCTION
We got accustomed to function’s changes of many former industrial buildings or such laic
objects as stations, schools etc. However it is still difficult to accept changes in the function of churches or generally building of worship. It depends on our bonds of culture and
tradition - on our sensibility and strength of our faith...
Churches and cloisters in the Middle Ages were often robbed and destroyed by invaders.
In Renaissance and modern times the progressive secularization contributed to closing
and the fall of all monastic complexes. Their ruins (eg. in England or France) are covered
with grass until now.
The secularization - is often implemented by the state and politicians, as it was in France
and Soviet Russia. It results in decrease of ethical and social standards, but also decrease in participation in religious practices. Empty temples are today view of the fall of
the hitherto existing communities - the symbol of decline in moral standards in many
European societies.
What is better - the preservation of historical monuments (buildings and their structures)
or the permission for their ruination (degradation) – this is the dilemma we have to face in
our times. The stimulation factor can be our conscience (mental/ cultural factor) or the
commercial factor – if we can earn some money by preserving a monument.
An example of commercial activities on a large scale is today Great Britain – there were
sold approx. 18 thousands of churches and chapels (!). Nowadays in temples (or instead
of them) are built galleries, cultural centers, clubs, restaurants, dwelling houses etc. Real
estate developers already think about new projects... Dorota Charczuk, who is describing
these transformations6, points out also the progressive secularization of British society.
A reason for these changes is the lack of the faithful and the lack of financial support for
maintenance of churches. This issue raises a basic question – how/ if we should protect
the Christian identity of Europe and our cultural heritage? Should we condemn churches/
places of worship to devastation, or give them a new function?
An example of a change of function is St. Paul’s church in Aberdeen. It was falling into
ruins, but luckily it was transformed first into fitness center and later it was reconstructed
to premium hotel and conference complex. The question in this case is - what do the
practicing Christians think about such an transformation… The Other modern adaptation
is the inclusion of the former parish church The Trinity Church, into complex of buildings
of Aberdeen Maritime Museum. It is also common to transform sacral buildings into
apartments. So it is possible to say: my church is (really) my home…
We generally agree to make adaptations of temples into art galleries, theatres (in London
is already several of them) and concert halls. In Poland it refers also to synagogues and
prayer-houses. In Cracow we have several examples: museum (The Old Synagogue);
Centre of Jewish Culture (former prayer-house); the concert hall (synagogue Tempel);
exhibitions, lectures and concerts space (Synagogue Kupa, The High synagogue).
One of the most famous recording studio - George Martin’s studio, (legendary producer
of The Beatles – AIR Studios), is situated in the former church and the missionary school
- Lynhust Hall (London Hampstead). The studio is today one of best interiors for recording classical music or any kind of music. It is also used for film and TV productions.
Nowadays in some English churches it is possible to have a cup of coffee before the
mass (Putney Church Hall), you can also bring children to the nursery school, or even
6

Charczuk D., Transformation of sacrum, published in:
http://www.emito.net/wiadomolci/wielka_brytania/484102.html
- Polish portal in Great Britain, march 2009.
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send a letter... It is generally acceptable, but what stir up controversies (mostly in older
generation of Europeans) are the examples of churches changed into pubs or restaurants
- eg. The Church in Dublin7. The question is are we ‘allowed’ to treat places of worship as
objects for any public use?
During the international conference organized by English Church Conservation Trust in
November 2010, were discussed issues of preservation (or not) places of worship8. This
organization is the national charity protecting historic churches at risk, which look after
340 antique churches (together with local communities). The charity carries out projects
of preservation and adaptation/ transformation of some objects. These churches are
used for social needs, tourisms, education and occasionally for some ceremonies (the
mass, wedding ect.). In the nearest 6 years the care for these historic monuments will
cost more than 9 millions pounds.
This conference was an attempt of identification of threats for places of worship. It was
also discussed the possible action of participants in this issue.
Discussions which were held during the conference, showed that in most cases participants did not notice that one of the way for preserve an ancient monument is give it back
to the faithful. They would be able to take care for the building themselves. In my opinion
this conference is also a specific warning for societies in Eastern Europe, where especially now we observe the progressive secularization of our societies.
In Gdańsk (Danzig), 2008 took place an international conference: Sacrum profanum profanum sacrum. There were discussed not only problems of the desacralization of temples, but also positive process – resacralisation of buildings, which temporarily were
deprived of their religious function, eg. in: St Petersburg, Archangel, Kovno and in
Gdańsk - Wrzeszcz (synagogue). There were also presented specific conversions of
sacral buildings (for example an orthodox church was adapted by catholic community for
their use).
In times of secularization in Western Europe, many churches lost their sacral function and
remained empty. In Poland it is still difficult to accept transformation of a church into:
pubs, factories, shelters for the homeless, granaries, parking lot for bicycles (as in Maastricht) or shopping centers... In next ten years it might be necessary to make also in Poland some adaptation of churches to another public use.
So it seems proper to look at some modern adaptations of temples. There are interesting
projects, in which new function and new buildings (or their part) are entered discreetly,
referring to existing forms. In other projects, modern forms are in contrast with existing
structure. These two ways of designing ‘with monuments’ are acceptable if the designers
can respect this specific surrounding.
Examples of such activities are9: The Center of Contemporary Art in Brussels (the former
chapel of St Bridget dated approx. 1667), minimalist Martinszentrum in Bernburg, Germany (the former church St. Martin) and apartment building in Utrecht and Chapel House
in Belgium.
In conclusion, nowadays the profanation of the sacral space (places of worship), stirs up
controversies, especially in societies where Church and the faith is still important. If we
call these sacred places only ‘public space’, it will cause further secularization. But where
actually are the boundaries? How to fit ourselves and changes in our surrounding into

7

In this church was a wedding of famous founder of the beer company – Arthur Guiness....
The author presented a paper: Wooden orthodox cherches in Poland, Ukraine and Northern Russia –
current dangers and ways to rescue.
9
In: To live in God’s house – www.Gazeta.pl , 08.02.2010.
8
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appropriate tendencies? How to maintain our dignity within identities of the architecture10?
Critics of contemporary architecture put another difficult questions: could modern architecture create the place of sacrum? What is the reason for crisis in designing sacral architecture? Who is responsible for this – clergy or architects? Do we still need intimate, but
also dignified and sometimes dynamic space for our prayers? Do we need spiritual energy, which is present in roman, gothic or baroque temples?
What forms we should use to contrast against shopping centers, which are like ecumenical temples of 21st century, open every day for everyone. Maybe we should forget about
our history and history of architecture, because new age demands new architecture? Is it
necessary for new churches to look similar to control tower with a huge barrel, ferry boat
or just NOTHING?
What is sacrum? Maybe it is simply a ‘g o o d a r c h i t e c t u r e ’ ?
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WSPÓŁCZESNE TENDENCJE MINIMALISTYCZNE
W ARCHITEKTURZE DOMÓW JEDNORODZINNYCH
CZĘŚĆ PIERWSZA1
CONTEMPORARY MINIMALISTIC TENDENCIES
IN ARCHITECTURE OF ONE-FAMILY HOUSES. PART I

Anna Mielnik
dr inż. arch.
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Katedra Architektury Mieszkaniowej

STRESZCZENIE
Minimalizm stał się w ostatnich dekadach XX wieku w dyskursie architektonicznym terminem bardzo popularnym. To co było kiedyś surowe, proste, skromne lub nieskomplikowane stało się minimalistyczne lub minimalne.
W czasach rozmycia granic
oraz współistnienia różnych idei, zjawisk w architekturze światowej, nurt „tendencji minimalistycznych” stał się jedną z bardziej wyraźnych tendencji projektowych. Wśród odwiecznych dążeń sztuki jest takie usiłujące ograniczać, redukować. Nieliniowa historia
idei wskazuje na kompleksowość, która wychodzi ponad proste pochodzenie z jednego
źródła.
Słowa kluczowe: architektura, tendencje minimalistyczne.
ABSTRACT
Minimalism in last decades of 20th century became in architectural discourse a very
popular term. What was once austere, plain, quiet or uncomplicated minimalistic or
minimal. In time of blurred boundaries and coexistence of different ideas and architectural
trends, minimalistic tendencies have became one of the most clear design tendency.
Among immemorial aspirations of art there is one seeking to restrict, to reduce. Nonlinear
history of the idea indicates complexity, that goes beyond the simple origin from one
source.
Key words: architecture, minimalistic tendencies.
1

Artykuł opracowano w oparciu o rozprawę doktorską pt Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych, Politechnika Krakowska, Wydział Architektury 2011, Promotor: Prof. dr hab. inż.
arch. Dariusz Kozłowski.
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WPROWADZENIE. MINIMALIZMY
Termin
Pisany i mówiony dyskurs w architekturze służący skonceptualizowaniu praktyki architektonicznej odbywa się w dużym stopniu poprzez spojrzenie wstecz. „Jak anioł historii Waltera Benjamina, piszący o architekturze nieuchronnie patrzy za siebie, widząc wybuchy
przeszłości, zarówno dalszej, jak i bliższej, które są bodźcami popychającymi dyscyplinę
w przyszłość”.2
Architekci zawsze szukali w nauce, technologii, kulturze uprawnionych przyczyn pojawienia się ich budynków, próbując dzięki temu warunkować ich krytyczny odbiór. Pokazuje to
interesującą zależność, jedną z gór lodowych XX-wiecznego dyskursu architektonicznego: co zostało nazwane staje się stylem3.
Ogłoszenie „minimalizmu” odnosiło się pierwotnie do sztuk wizualnych. Wywodzi się
z pojęcia minimal art, które zostało utworzone, by opisać dzieła artystów amerykańskiej
sceny sztuki późnych lat 50. XX wieku. Autorstwo nazwy przypisuje się Barbarze Rose,
która opisała w 1965 roku (ABC Art) nową tendencję w sztuce, polegającą na sprowadzeniu form do minimum.4 Swoją legalność termin uzyskał w roku 1965 w eseju Richarda
Wollheima pt. ”Minimal Art”. Minimal art obserwowany od początku lat 60. XX wieku trwał
prawie bez przerwy, by przerodzić się na początku lat 90. w nowy minimalizm. Pojęcie
„minimalizm” było następnie stosowane do opisania zjawisk w różnych dziedzinach: literatura piękna – Raymond Carver, muzyka – John Cage, Philips Glass, teatr – Robert
Wilson, design – Donald Judd, AG Fronzoni. W architekturze jest to zjawisko obserwowane od połowy lat 80. XX wieku.
Termin taki jak „minimalizm” jest „przedstawiający”. Wyraża jednym słowem opisany nim
obiekt: jest ekfratyczny5 – jest próbą opisu sztuki wizualnej przez werbalną imitację. Termin o takim charakterze wydaje się stanowić ułatwienie w pojmowaniu określanego przez
niego obiektu. Jednak pozorna oczywistość powoduje jego powierzchowne rozumienie
i częste nadużywanie. Budynki i obiekty określane tym mianem są bowiem czymś dużo
bardziej skomplikowanym niż można o nich powiedzieć jednym słowem.
Krytyka
W grudniu 1988 roku specjalne wydanie, zatytułowane „Minimal”, włoskiego magazynu
architektonicznego Rassegna oraz magazyn Daidalos6 zostały poświęcone analizom
zjawiska. Potrzeba było tylko Charlesa Jencksa by oficjalnie wypuścić go w obieg kultury
architektonicznej jako termin opisujący wyraźny nowy ruch architektoniczny końca XX
wieku. Jencks już wcześniej użył terminu minimalizm w książce Current Archtecture
z 1982 roku7, lecz tylko w bardziej przymiotnikowym niż konkretnym sensie, w odniesie2

J. Macarthur, The Nomenclature of Style: Brutalism, Minimalism, Art History and Visual Style in Architectural
Journals, [w:] Architectural Theory Review, 2005 nr 2 (vol. 10), s.100
3
Tamże, s.101
4
M. Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk 2002
5
Etym.: gr. ékphrasis – 'dokładny opis' – (wg Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława
Kopalińskiego). Ekfraza jest gatunkiem literackim lub utworem poetyckim, w którym są opisywane dzieła plastyczne: obraz, rzeźba, obiekt architektoniczny. Ekfraza stała się głównym terminem w nauczaniu relacji obraztekst. Termin znaczy również: intensywny, obrazowy opis jakiegoś przedmiotu.
6
U. Conrads, Editorial, „Daidalos”, 30 (1988), V. Gregotti, Editorial: Minimal, „Rassegna”, 36 (1988)
7
Wcześniej, w 1973 roku w książce Ruch nowoczesny w architekturze Charles Jencks, opisując domy japońskiego architekta Hiromi Fujii oparte na kwadratowych modułach, posługuje się terminem minimal art. Pisze:
„…architekt Hiromi Fujii podążał tą samą drogą, bez żadnych skrupułów stosując kwadratowy moduł w całej
budowli. Jego domy, w których podobno trudno mieszkać, są to tak jak minimal art bardzo jasne propozycje
o prostych regułach konstrukcyjnych. Wydaje się, że zawierają silną ideologię religijną bliską zasadom wiary
sekty shakerów równocześnie z samozaprzeczającym nihilizmem. Mówią o czystym, platonicznym świecie
umysłu, a także o błahym funkcjonalnym materializmie. Być może do tego właśnie prowadzą sprzeczności

ANNA MIELNIK, Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Cz 1.
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niu do prac Koolhasa, Hejduka, Eisenmana, Mario Campi i Franco Pessiny. Pisze Minimalizm z dużej litery, lecz nigdy tak naprawdę nie definiuje, co termin ten dla niego oznacza. Kiedy Jencks opublikował w 1990 roku książkę The New Moderns8 „minimalizm” jest
tam tylko krótko zdefiniowany, jako mieszczański, późnomodernistyczny ruch. Ta definicja została powtórzona w rok później, w nowym dodatku do szóstego wydania The Language of Post-Modern Architecture (1991). Minimalizm był łączony z dekonstrukcją,
awangardyzmem i spokojem w opisywaniu prac Antoine Predocka i Luisa Barragána,
lecz znowu pozostał niewytłumaczony.9
W roku 1994 magazyn Architectural Design, zmieniając organizację gazety na tematyczną, przygotował wydanie dotyczące minimalizmu. Publikacje na temat minimalizmu dzielą
się na dwie grupy: na te, które odnoszą się do ruchu w historii sztuki i te które próbują
ukryć lub odkładać te powiązania. AD zaprezentowało to drugie podejście. Magazyn
skopiował idee wydania tematycznego na temat minimalizmu od magazynów Rassegna
i Daidalos. Jednak tamte magazyny zaczynały od szczegółowej dyskusji na temat amerykańskiego ruchu w sztuce od lat 50. XX wieku do współczesności i odniosły je do zjawiska w architekturze. Redaktor AD Maggie Toy pokazała natomiast minimalizm jako nowo
wschodzące architektoniczne zjawisko, definiowane głównie pojęciami fenomenologicznymi. AD obserwowało minimalizm nieskrępowany, wprowadzając następnie konceptualne narzędzia przeniesione ze sztuk plastycznych.
Pomimo iż magazyny Rassegna i Daidalos prezentowały większą ilość odniesień, konkludują podkreślając podstawową sprzeczność idei architektonicznego minimalizmu.
Stawiają pytania: „Czy jest minimalizm (opisowo) rodzajem architektury, czy (bardziej
szczegółowo) rodzajem doświadczenia architektonicznego? Czy jest ruchem o historycznym pochodzeniu, zwolennikach, liderach i pewnym rodzaju celu lub kierunku?”.10
Minimalizm został przez wielkiego „nadawcę nazw” Charlesa Jencksa zakwalifikowany do
„neomodernizmu”. Ponieważ zjawisko było jednak nowe, a było już kilka „neomodernizmów”, bardziej skuteczne było wybranie nazwy ukutej przez Europejczyków. Dzięki temu teoria minimalizmu w sztukach plastycznych wyjaśniała widoczną różnicę między
twórczością na przykład Richarda Meiera a twórczością Johna Pawsona, które trudno
byłoby zakwalifikować do jednej spójnej kategorii.
Jak wcześniej w przypadku dekonstrukcji, dyskurs z zakresu teorii sztuki towarzyszył
obserwacjom i analizom budynków. Jednak wywodzenie go od sztuk wizualnych, które są
historycznie powiązane z architekturą, spowodowało następną komplikację. Powstało
pytanie, czy użycie w architekturze minimalistycznej teorii wywodzącej się ze sztuki sugeruje, że architektura minimalistyczna zrywa z modernizmem w ten sam sposób, w jaki
artyści minimalistyczni, jak Judd i Morris, zerwali z formalistycznym modernizmem Clementa Greenberga. To pytanie wciąż pozostaje otwarte.
W minimalizmie, autorytetu poszukiwano w formalnych metodach analitycznych historii
sztuki. Zewnętrzne przesłanki wyjaśniały konkretne aspekty, potem demonstrowane
w projektach. Maggie Toy, dystansując się od pewnych aspektów, chciała uniknąć niechcianych implikacji, że jeśli minimalizm jest stylem, może zawierać zarówno architekturę, jak i sztukę, znacząc w tych dziedzinach różne rzeczy. Termin „styl” traktuje się z lekceważeniem, mając na myśli naiwną formalną receptę. Możliwe jest jednak, iż zakładaodkryte w nowoczesnej architekturze.” [w:] Ch. Jencks, Ruch nowoczesny w architekturze, WAiF, Warszawa
1987, s.393
8
The New Moderns-from Late to Neo Modernism, Academy London, Rizzoli, New York 1990. W tym samym
roku Jonathan Glancey (Richard Bryant fot.) w książce o tym samym tytule The New Moderns, Crown, New
York 1990, styl minimalistyczny okrzyknął „stylem lat 90. XX wieku”. Glancey i Bryant szczególnie odnoszą się
do Le Corbusiera, Neutry, Franka Loyda Wrighta i Chareau jako wywierających wpływ na nowomodernistycznych architektów, o których jest mowa; podczas gdy Jencks opisuje Miesa van der Rohe jako prekursora minimalizmu.
9
C. Melhuish, On Minimalism In Architecture, [w:] „Architectural Design” 1994 nr 110, s.9
10
J. Macarthur, The Nomenclature of Style: Brutalism, …, op. cit., s.106
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jąc, że gdy w stylu rozpoznajemy organizację zmysłowego odczucia, które jest zdolne do
dłuższej trwałości niż nasze idee, to minimalizm ma historyczne ambicje bycia stylem.11
Tendencja
Termin minimalizm stał się w ostatnich dekadach XX wieku terminem bardzo popularnym.
Co było kiedyś surowe, proste, skromne, nieskomplikowane lub spokojne stało się minimalistyczne lub minimalne.12 Projektant Massimo Vignelli poszukując definicji fenomenu
minimalistycznego w dziedzinie architektury pisze: „Minimalizm nie jest stylem, lecz postawą, sposobem bycia. Jest głęboko pojętą reakcją na hałas, wizualny nieład i wulgarność. Minimalizm jest dążeniem do istoty rzeczy i nie tylko do jej pozoru. Jest ciągłym
poszukiwaniem czystości jako wyrażenia nieskażonej jedności, poszukiwaniem pogody
i spokoju jako obecności, gęstości przestrzeni, przestrzeni jako bezmiaru. Minimalizm jest
ponad czasem – jest ponadczasowy, składa się ze szlachetnych i prostych materiałów,
jest nieruchomością perfekcji i musi przedstawić istotę samego siebie, pozbawioną niepotrzebnych skorup, nie nagą, lecz całkowicie przez siebie zdefiniowaną, w własnym bycie."13
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania dotyczące definicji minimalizmu w architekturze
uznano, że nie jest to sprecyzowany, ograniczony styl, lecz sposób myślenia, podejście
estetyczne lub/i ideologiczne-etyczne i dlatego zdecydowano się na określenie – „tendencje minimalistyczne”, – a nie minimalizm (chociaż jako taki jest on w literaturze szeroko stosowany).
POCZĄTKI ARCHITEKTURY PROSTOTY. GENEZA I HISTORIA IDEI
Architektura prostoty: idea
W latach 90. XX wieku zarysowały się w literaturze tematu trzy główne tezy tłumaczące
pojawienie się minimalizmu w zakresie architektury i designu: minimalizm jako opozycja
do formalnych ekscesów lat 80, minimalizm jako wyrażenie ogólnego kryzysu gospodarczego, który wymagał nowych modeli prostoty i dokładności (dwie tezy niewyjaśniające wcześniejszych przykładów). Wreszcie twierdzenie traktujące minimalizm jako wiecznotrwały, okresowy, pojawiający się w ruchu wahadłowym w historii architektury i sztuki
powrót pewnego rodzaju estetyki.
W swoich rozważaniach o estetyce teraźniejszości Elias Zenghelis mówi, że „najczęściej
przekazywanie historii architektury odbiera się jako historię stylów, podczas gdy począwszy od Stonehenge do Villi Savoye jest on niczym innym jak historią idei”.14 Punktem
wyjścia do badania tendencji minimalistycznych w architekturze stała się zatem bardziej
ogólna, ponadczasowa i ponadkulturowa „idea prostoty”. Idea, którą John Pawson
w książce Minimum opisuje jako powracający ideał, który dzieliło wiele kultur, szukających drogi życiowej wolnej od ciężaru nadmiaru przedmiotów. „Jest ona jakością nieuchwytną, a szerokie geograficzne i historyczne rozprzestrzenienie różnych kultur zainteresowanych przez wieki jej atrakcyjnością nie ułatwia zdefiniowanie jej istoty.”15
John Barth mówiąc o źródle minimalizmu w literaturze pisze natomiast, że jest to idea
równie stara, niezmiennie pociągająca i wszechobecna, jak jej przeciwieństwa. Barth
11

Tamże, s.106
A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, Minimalisms, GG, Barcelona 2000, s. 6
13
[za:] F. Bertoni, Claudio Silvestrin, Octavo, Firenze 1999, s. 226 [w:] F. Bertoni, Minimalist Architecture, Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin 2002, s. 57
14
E. Zenghelis, The Aestheics of the Present, Architectural Design 1988 nr 3-4, [za:] M. Misiągiewicz, Moda jej
rezonanse w architekturze, [w:] Moda w architekturze. Materiały VI Sympozjum [Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej]. Rybna, 28-29 czerwca 2001. Gliwice: Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN 2001, s. 108-109
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przywołuje ciąg historii komunikacji: „Na początku było Słowo, dopiero później pojawiła
się Biblia, nie mówiąc już o wielotomowej powieści wiktoriańskiej. Wyrocznia delficka nie
mówiła: Drobiazgowa analiza i zrozumienie własnej psychiki może być nieodzownym
warunkiem zrozumienia swojego postępowania, jak zrozumienia świata jako całości’,
mówiła: ›Poznaj siebie!‹”.16 Barth mówi o pisarzach, którzy włączając się w ten cykl
w historii literatury stanowią część cyklu, który występuje także w historii filozofii, historii
kultury i sztuki, gdyż poszczególne dziedziny twórczości człowieka nie funkcjonują nigdy
samodzielnie. „Kolejne renesansie wywołują kolejne reformację, które z kolei wywołują
kontrreformacje.”17 Słowa te zdają się szczególnie dotyczyć sztuk wizualnych.
Prostota jest ideą uniwersalną nurtującą sztukę od zawsze. Wśród odwiecznych dążeń
sztuki jest takie usiłujące ograniczać, redukować. Efekt uproszczenia osiągany jest często przy zupełnie odmiennych założeniach, a nawet odmiennym określeniu celów. Inne
założenia niosła architektura cystersów, inne amerykańskich shakerów, inne XX-wieczna
sztuka abstrakcyjna.
Rzut oka na chronologiczną mapę historii sztuki pokazuje koła kultur redukcyjnych toczących się szerokim spektrum – od dawnych, powodowanych ascezą, obojętnością na
świat do modernistycznych, powodowanych rewolucją w podejściu do kultury, techniki.
Nieliniowa historia idei wskazuje na kompleksowość, która wychodzi ponad proste pochodzenie z jednego źródła. Pomimo że modernizm rzeczywiście zaadaptował prostotę,
zjawisko to w architekturze współczesnej nie może być wyłącznie z nim łączone. Należy
podkreślić również, że wkład minimal artu w rozwój tendencji minimalistycznych w architekturze często jest powszechnie przeceniany lub nienależycie oceniany. Zjawisko to ma
znacznie starszą i bogatszą tradycję.
Wszystkie poniżej wymienione zjawiska z historii kultury grają bezpośrednią rolę
w powstaniu „architektury prostoty” i budują jej ideowy korpus, mając następnie wpływ na
późniejszy „nurt tendencji minimalistycznych” w architekturze współczesnej. Jako źródła
podawane są: architektura klasztorów cysterskich; japońska filozofia i architektura; abstrakcjonizm, puryzm Le Corbusiera, Ornamentlosigkeit Adolfa Loosa; „less is more” Miesa
van der Rohe, awangarda początku XX wieku i minimal art.
Romanizm i architektura klasztorów cysterskich
Współczesna architektura prostoty chętnie odnosi się do architektury romańskiej,
a szczególnie do form powstałych po reformie cysterskiej Bernarda z Clairvaux. Wymownym świadectwem tego są teksty Claudio Silvestrina poświęcone tej tematyce, częste
odniesienia Johna Pawsona do opactwa Le Thoronet i przynależność Hansa van der
Laana do zakonu benedyktyńskiego. Mniszy byt i architektura cystersów wywarły bezspornie duży wpływ na twórczość tych architektów18. Zbiór fotografii Luciena Hervé Architecture of Truth (po raz pierwszy opublikowany w 1950 roku) dokumentujący opactwo Le
Thoronet w Prowansji, stanowiące apoteozę XII-wiecznej architektury cysterskiej, został
poprzedzony wstępem, którego współtwórcą był Le Corbusier. Zawiera on słowa ujmujące istotę tej architektury: „świadek prawdy, kamień jest przyjacielem człowieka, jego ostre
krawędzie narzucają czystość zarysu i szorstkość powierzchni… światło i cień są głosicielami architektury prawdy, spokoju i siły; nic nie może być dodane”.19

16

J. Barth, Kilka słów o minimalizmie, [w:] „Ha!art” 2006 nr 24, s. 23
Tamże, s.26
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Architektura cystersów miała również wpływ na Claudio Silvestrina przy projekcie otwartego klasztoru Hombroich w Düsseldorfie (1994), na Hansa Van der Laana, założyciela klasztoru benedyktynów w Vaals (19561986), klasztoru franciszkańskiego w Waasmunster - Roosenberg (1972-1975) i klasztoru Marii Matki Boskiej
w Mariavall - Tomelilla (1987-1995), jak również na Johna Pawsona przy pracy nad projektem nowego klasztoru
cystersów opactwa Notre Dame de Sept Fonts w Czechach
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Zakon cystersów został utworzony w 1097 roku w Cîteaux w pobliżu Dijon w północnej
Burgundii, w reakcji na bogactwo i przepych istniejących zakonów, szczególnie benedyktyńskich. Bernard z Clairvaux (ok. 1090-1153) około 1112 roku wstąpił do zakonu cystersów, a w 1115 roku zlecono mu założenie siedziby w Clairvaux, którą doprowadził do
pozycji jednego z głównych ośrodków cysterskich. Od wstąpienia Bernarda do zakonu
następuje jego niesamowity rozkwit (trwający do XIII wieku). Sieć zakonów pokryła całą
Europę.
Aby stworzyć sobie odpowiednie warunki do poszukiwania prawd ostatecznych, zakon
powrócił do ideału prostoty. Aspiracje, aby zdefiniować czystszą, prostszą formę chrześcijaństwa, odbijały się zarówno w surowym życiu zakonników, jak i w formie
i charakterze klasztorów, które dla siebie budowali. Niesamowita konsekwencja programowa budynków klasztorów cystersów jest rezultatem obszernego schematu napisanego
w XII wieku przez św. Bernarda. Wskazania te nie tylko regulują rozmieszczenie poszczególnych obszarów klasztoru (każdy klasztor był budowany na tym samym planie),
lecz również określają wymagania estetyczne, kładąc nacisk na światło, proporcje, proste, gołe elewację (ściany budowli miały pozostać nieotynkowane) wstrzemięźliwy detal,
materiały, kształty i czystość przestrzenną. Kolory, ozdoby i przedstawienia figuratywne
były zabronione, gdyż uznawano je za próżny luksus, który rozprasza pobożność
w modlitwie i kontemplacji Boga.20
„Cysterska ideologia, która brała początek z pogardy do świata", według Georges'a Duby,
„nie chce nic nowego dodać, lecz eliminuje, ogranicza, oczyszcza".21 Proces formalnego
oczyszczenia odpowiadał wewnętrznej konieczności i miał realne odwołanie do porządkowania jeszcze nie zabudowanych, nieproduktywnych i nieposłusznych ziem, które mnisi starali się regulować i uprawiać. Taki świat był dla nich chaosem, od którego z jednej
strony usiłowali uciec, a który jednocześnie byli zmuszeni ciężką pracą okiełznać.
Pogarda dla świata przejawia się również w fakcie, iż klasztory cystersów lokowane były
w miejscach odległych od osad ludzkich, miejscach oddalonych, by istnieć w wiecznej
izolacji i ciszy.(…) Klasztor leży w odosobnieniu, samotny, daleko od ulic, otoczony przez
cierniste zarośla; odmawia urzędu pasterza tak samo jak funkcji wychowawczych i gry
teatralnej. Stoi tu jak pułapka. Najlepsi, krocząc drogą oświecenia, dają się w nią złapać.
Citeaux czeka na nich. Citeaux ich przyciąga." 22
Bernard z Clairvaux postuluje zwrot ku wnętrzu, który powoduje, że zmiana form jest
niepotrzebna. Na uwagę zasługuje wyłącznie „treść”. Stawia on na głowie dotychczasową
funkcję architektury sakralnej i obrazów rzeczy. Materia nie składa się już, jak w Suger
Saint Denis, z powłoki ze złota, kamieni szlachetnych i wielobarwnych fresków, lecz jest
parawanem, „od którego odbija się zbyt jaskrawe dla zwykłego śmiertelnika oświecenie”.23 Oświecenie i cud zostają na nowo odkryte w najprostszym przedmiocie. Prosta
i precyzyjnie skonstruowana architektura stanowi sposób dojścia do prawdy.
Architektura cystersów, estetycznymi wartościami podpierająca istotę prostoty, do budowy formy używa masy i światła. Tak opisuje Tadao Ando wrażenia, jakie zrobiły na nim
labiryntowe średniowieczne wnętrza klasztorów cysterskich: „Przez miriady otworów,
światło przenikało ciemność i pozostawiło po sobie niezatarte wrażenie, które przypominam sobie do dzisiaj. Szybując w tych świętych i dostojnych przestrzeniach, światło przenikało bezpośrednio do mojej duszy - światło rażące, równocześnie łagodne i hipnotyzujące".24 Światło będące dla Bernarda z Clairvaux przede wszystkim światłem boskim,
20
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było również światłem „wysławiajacym” o świcie nagi kościół, a promienie stanowiły metaforę czasu i absolutu.

Ryc. 1. Opactwo Le Thoronet,
Val, Francja, 1136-1176. Żródło:
F.
Bertoni,
Minimalistische
Architektur, Birkhäuser, Berlin
2002
Fig. 1. Le Thoronet Abbey, Val,
France, 1136-1176. Source: F.
Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002

Cystersi odzwierciedlali surowość swojej wiary w architekturze. Czysta prostota kamienia
użytego do budowy ścian, podłóg i sklepień nie była zakłócona przez zdobienia
i upiększenia. Kamień użyty do budowy wszystkich elementów unifikował przestrzeń
i charakter architektury. Średniowieczne budowle zdają się być wykute w ogromnej bryle
kamienia. „Stojąc w nawie ma się wrażenie bycia złapanym w środek przestrzeni, przestrzeni tak gęstej, tak ostro zarysowanej, że wydaje się możliwe jej dotknięcie.”25
Efekty tej silnej wstrzemięźliwości, widoczne w takich klasztorach, jak Le Thoronet
w Provence oraz Fountains Abbey w Yorkshire, można scharakteryzować w różny sposób, ale na pewno nie jako ubogie. Ogromna prostota tych budowli niesie ze sobą bogactwo, które będzie trwać dłużej niż bardziej oczywiste, lecz przelotne wyrazy okazałości
i wystawności. Kamienne budowle mają subtelną jakość, niezależną od jakiegokolwiek
konkretnego czasu. Przepełnia je spokój, godność i monumentalność i stają się niezwykłym, poruszającym odzwierciedleniem wiary swoich twórców.
Takie podejście do architektury przemawia także do dzisiejszej wrażliwości, która ponad
religijnym pojmowaniem życia odrzuca przeważający powszechnie materializm i szuka
duchowości. Poszukiwania te próbują kontynuować architekci reprezentujący architekturę
prostoty.
Filozofia i architektura Japonii
Idea prostoty ma również długą kulturową pozaeuropejską historię. Myśli minimalistyczne
istniały już od dawna na Dalekim Wschodzie. Buddyzm zen zapoczątkował filozofię,
w której ubóstwo i prostota stały się jakościowym wyznacznikiem codziennej egzystencji
i równały się z wielkim duchowym bogactwem. Tradycyjna sztuka japońska była nierozerwalnie związana z myślami tao i zen, głoszącymi, że odrzucenie wszystkich zbędności
i zagłębienie się w jednej tematyce oraz w jednej czynności pozwalają dotrzeć do prawdy
kosmosu. Ta myśl znalazła swoją kontynuację również w architekturze japońskiej.
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Ryc. 2. Villa Katsura, Kioto,
Japonia, 1616-1665. Źródło: M.
Iwata, Inny wymiar, „Architektura
& Biznes”, 2004 nr 3.
Fig. 2. Villa Katsura, Kioto,
Japan, 1616-1665. Source: M.
Iwata, Inny wymiar, „Architektura
& Biznes”, 2004 nr 3.

Architekturę chashitsu – pawilonu do parzenia herbaty, który jest bardzo ważną budowlą
w tradycji japońskiej, stanowi zamknięta, mała przestrzeń obudowana surowymi materiałami. W izolacji pokoju zewnętrzny świat jest odczuwany tylko poprzez zmysł słuchu
i dzięki przemianom światła wpadającego przez cienką bibułę okienną. Również papierowe drzwi przesuwne mają istotne znaczenie w grze światła i cienia, tak ważnych
w kulturze japońskiej. Filtrują bezpośrednie światło, stwarzając setki drobnych niuansów
nadających powierzchniom życia i powodując, że obserwator staje się wrażliwy na zróżnicowaną percepcję przestrzeni. Nie ma zbędnych mebli czy dekoracji. Powstaje osobny
świat – mikrokosmos, miejsce kontemplacji.26 Tradycyjna architektura Japonii, pozbawiona przepychu i okazałości, staje się w swej prostocie, spokoju i skromności niezwykle
wyrafinowana i uporządkowana. Wszystkie elementy architektoniczne i wystroju wnętrza
oparte są o formy geometryczne, dostosowane do jednego modułu. We wnętrzach bez
zbędnych mebli czy dekoracji dominuje prostota i ascetyzm. „W takim wnętrzu odnosi się
wrażenie ciszy, pustki i … zatrzymanego czasu.”27 Niską perspektywą, papierowymi
świetlikami; wspaniale wypolerowanym gładkim drewnem; drzwiami przesuwnymi; użyciem naturalnych, doskonale opracowanych materiałów i stonowanych kolorów osiąga się
poczucie przestrzeni. Japońscy architekci stali się również mistrzami małych form mieszkalnych. Powiększenie optyczne przestrzeni mieszkalnej doprowadzili do rangi sztuki.
Staranie by zwiększyć doznania percepcyjne mieszkańców jest istotnym aspektem architektury japońskiej. Nawet najmniejsze przestrzenie życiowe zapewniają poczucie przestrzennej harmonii.
Zachwyt nad egzotyką Dalekiego Wschodu, który rozpoczął się w świecie Zachodu już
w okresie impresjonizmu, przekształcił się stopniowo w chęć głębszego zanurzenia się
w kulturę i sztukę oraz myśl Dalekiego Wschodu. Tradycyjna architektura japońska była
i jest głęboką inspiracją dla wielu architektów. Działanie prostoty, lekkości i czystej płaskiej linearności tej architektury podsumował Jun’Ichiro Tanizaki w eseju o estetyce In
Praise of Shadows: „piękno pokoju japońskiego zależy od wariacji cieni, mocnych cieni
przeciwko delikatnym cieniom – nic więcej”.28
Tak więc zachodnia idea minimalizmu estetycznego przejęła część japońskiego spokoju,
ciszy i dostosowała te aspekty do własnych potrzeb. Modernizm natomiast dla Japończyków nie był niczym nowym, dlatego tak łatwo w latach 50. XX wieku go zaakceptowali.
26
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Cechy takie jak, geometria, wyrazistość konstrukcji, płaskie, podzielone rytmicznie płaszczyzny ścian, stosowanie materiałów w stanie naturalnym istniały w tradycyjnej architekturze japońskiej shintō i Katsura. Jak pisze Charles Jencks: „Przez czterysta lat istniał
tam już cały styl międzynarodowy ze standaryzacją, zmiennością, koordynacją modularną, prostokątną siatką projektową i uwielbianą anonimowością”.29 Konfrontacja z nowoczesnością Zachodu nie oznaczała więc forsowania koncepcji na siłę, lecz dała pole dla
wzmożonego rozwoju. Minimalizm japoński jest częścią wielowiekowej rodzimej architektonicznej tradycji, a nie nowym rozwiązaniem. Świat zwraca się więc ku temu krajowi, by
szukać wzorów i inspiracji dla zachodniej sztuki budowania. John Pawson, opisując pałac
Katsura (rozbudowywany od XVII wieku), jedno z największych dzieł sztuki japońskiej
twierdzi, że jest on ucieleśnieniem najdoskonalszego estetycznego porządku, które
można traktować jako antycypacje purystycznych aspektów ruchu modernistycznego.
„Jeśli architektura całkowicie innej kultury, o tak różnej palecie materiałów, może wytworzyć wyraźne estetyczne echo dwieście lat później, musi być możliwe przypuszczenie, że
istnieją jakieś podstawowe, stałe prawdy architektoniczne.”30
Ornamentlosigkeit Adolfa Loosa
Tendencja do abstrakcji stanowiła jeden z motorów awangardy w środowiskach artystycznych i architektonicznych na początku XX wieku, a pionierzy modernizmu ustanowili
prostotę częścią ich programu. Adolf Loos był twórcą i teoretykiem, który stworzył podstawy redukcji form architektonicznych pochodzenia klasycznego do języka ściśle współczesnego. Architekt bazował na tym, że klasyczne kultury praktykowały selekcje zawartości, celując w oczyszczanie i porządkowanie form oraz koncentrację znaczeń. Loos
jako „wielki spadkobierca doświadczenia klasycznego, walczy z każdym ustępstwem na
rzecz nowych form naturalizmu Jugendstilu i powraca zdecydowanie na drogę poznania
tożsamości rzeczy i budowania jako reprezentacji tej tożsamości.”31
W 1898 roku opublikował esej Die Potemkin Stadt, atakując w nim tendencję wprowadzoną przez Johna Ruskina, który uważał, że architektura jest najwyższą formą czystego
ornamentu. W eseju tym, na przykładzie inspirowanych renesansem pałaców wiedeńskiej
Ringstrasse, Loos krytykował nadmiar fałszywego ornamentu, imitację architektonicznego
historycyzmu, nie tyle dekorację samą w sobie. Jego zdaniem podejście reprezentowane
przez Ruskina spowodowało zaprzestanie poszukiwań nowego języka opartego na nowych materiałach, które wkroczyły na scenę po rewolucji przemysłowej. Jego kulturowy
krytycyzm celuje w wyzwolenie od architektury historycznej klasy średniej, a nie w istnienie ornamentu.
Kilka lat później, w 1908 roku, Loos dał dalsze wskazówki do swoich poglądów
w publikacji Zbrodnia i ornament, który można przyjąć za manifest ruchu modernistycznego. Dla architekta ewolucja kultury była równoznaczna z rezygnacją z ornamentyki
przedmiotów codziennego użytku32. Dla niego powierzchowny ornament jest wrogiem
prawdy (w Das Andere), a brak ornamentów jest znakiem intelektualnej siły i warunkiem
postępu cywilizacji. Zbrodnia i ornament zawiera również refleksje dotyczące ekonomii
czasu i środków, które brak dekoracji ze sobą przynosi.
Skupiając się na wypowiedziach, poglądach, a nie wyłącznie na bezpośrednim traktowaniu twórczości Loosa jako źródła inspiracji, można wyróżnić kilka aspektów, które miały
wpływ na późniejszą architekturę prostoty. Przede wszystkim podkreślanie przez Loosa
(przy odrzuceniu tradycjonalizmu) wartości klasycznych (cenił Schinkla jako ostatniego
29

Ch. Jencks, op. cit., s. 338
J. Pawson, Minimum, op. cit.; s. 293
31
A. Monestiroli, Ciągłość doświadczenia klasycznego, [w:] Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze,
Politechnika Krakowska, Kraków 2008, s. 17
32
A. Loos, Ornamen and Crime, [za:] Architectural Theory Volume II – An Anthology from 1971 to 2005, H. F.
Mallgrave, Ch. Contandriopoulos (red.), Blackwell Publishing, Oxford 2008, s. 104
30
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wielkiego zachodniego architekta), które to podejście S. Anderson opisuje jako „krytyczny
konwencjonalizm”33 – stanowisko radykalnej innowacji i skalkulowanej tradycji. Kolejne
aspekty będące katalizatorem późniejszej architektury prostoty to: wspomniane wyżej
uznanie powierzchownego ornamentu za wroga prawdy – Ornamentlosigkeit, rozwój
trzeciego wymiaru – Raumplanu, oraz koncepcja architektury pustej fasady. Loos uważał
również, że każdy materiał ma formalny język, który do niego należy i twórca nie powinien
interweniować we „własny” repertuar form immanentnych dla danego materiału.
Niezwykle nowatorskie jak na tamte czasy idee Loosa, ucieleśnione w jego realizacjach
domów o gładkich ścianach (patrz też: rozdział 1.2 – Prostota elewacji), wytyczyły drogę
i zapoczątkowały architektoniczny puryzm, uprawomocniony następnie przez Bauhaus,
Le Corbusiera i Miesa van der Rohe.
We wstępie do eseju Zbrodnia i ornament, opublikowanego we francuskim tłumaczeniu
w magazynie L’Esprit Nouveau nr 2 w 1921 roku, wychwalano Loosa jako prekursora
puryzmu i w syntetyczny sposób znaczenie jego twórczość: „Loos jest jednym z pionierów nowego ducha. Około 1990 roku, kiedy entuzjazm dla Jugendstillu był nie do zatrzymania, w erze obfitej dekoracji, ze sztuką wdzierającą się w każdą sferę życia, Loos zaczął swoją kampanię przeciwko brakowi umiaru charakterystycznego dla panujących
wówczas tendencji. Jako jeden z pierwszych przewidział wagę przemysłu i jego znaczenie dla estetyki i zaczął głosić pewne prawdy, które dzisiaj nie wydają się ani rewolucyjne,
ani paradoksalne.”34
Puryzm Le Corbusiera
Kiedy w 1925 roku Le Corbusier przyznaje w swoim eseju Sztuka dekoracyjna dzisiaj, że
współczesna dekoracja nie jest dekoracyjna, w rzeczywistości cytuje Loosa jako prekursora takiego myślenia35. Le Corbusier potwierdza te kulturowe i socjalne implikacje twierdząc, że im bardziej wykształceni stają się ludzie, tym bardziej znika dekoracja.
W czasach L’Esprit Nouveau, w latach 20., Le Corbusier spierał się z dominacją kubizmu,
ponieważ w jego opinii czasy wołały o „ducha dokładności”36, nieosiągalnego przez ten
język, oskarżając go, że porzucił swoje pierwotne założenia i stał się zbyt ozdobny, doceniając go jednocześnie za zredukowanie form do ich geometrycznych podstaw. Szwajcarski architekt lansuje bardziej radykalną estetykę. Le Corbusier z malarzem Amédée
Ozenfantem rozwinął „wszystko ogarniającą maszynę estetyczną”37 – puryzm. Oparty na
filozofii neoplatońskiej, puryzm rozciągnął swój dyskurs na wszystkie formy wyrazu plastycznego – od malarstwa, design po architekturę. Swój pierwszy manifest estetyczny
zawarli w eseju zatytułowanym Le Purisme, który pojawił się w 1920 roku w 4. numerze
magazynu L’Esprit Nouveau. Puryzm przez naturalną selekcję miał tworzyć pełne eleganckiej i oszczędnej prostoty czyste formy.
„Ideę purystycznej architektury Le Corbusier wywodził z racjonalności, technologii
i intencji ekonomicznych, poetykę kształtu z czystej euklidesowej geometrii sterylnych brył
w świetle”.38 Dla Corbusiera jedyną podstawą nowego języka architektury, dzięki któremu
mogła ona współgrać z precyzyjnym światem maszyn, który był dla niego natchnieniem,
była geometria: graniastosłupy, sześciany, cylindry, piramidy i kule jako „czyste objęto33

[za:] A. Sarnitz, Adolf Loos, Taschen, Cologne 2003, s. 9
Prawdopodobnie są to słowa napisane przez Amédée Ozenfanta [za:] S. von Moos, Le Corbusier and Loos,
[w:] Raumplan Versus Plan Libre, 010 Publishers, Rotterdam 2008, s. 25
35
K. Frampton twierdzi, że korzenie puryzmu leżą w abstrakcyjnych klasycyzujących tendencjach kultury paryskiej lat 20. i bez wątpienia wpływy Loosa były tutaj również decydujące w doskonaleniu typologicznego programu Puryzmu, impulsu, by syntezować na szeroką skalę typowe obiekty współczesnego świata. [w:] K.
Frampton, Modern Architecture – A Critical History, Thames and Hudson, London 1994; s. 95
36
A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit.; s. 57
37
K. Frampton, op. cit., s. 152
38
M. Misiągiewicz, Architektoniczna Geometria, Kraków 2005, s. 83-84
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ści”. Koncepcja i rytmika założenia powinny sprowadzać się do równań, jak w matematyce. Dla Corbusiera architektura umożliwia poprzez prawa proporcji percypowanie matematyki. Proste formy „wyzwalają” podstawowe odczucia, modyfikowane kulturą jednostki
i historią, czyli odczuciami wtórnymi.39 (Il. 17) Puryzm i funkcjonalizm ugruntowane zostały później przez Bauhaus, a przede wszystkim przez twórczość Miesa van der Rohe.
Less is more Miesa van der Rohe
Autorstwo zdania Less is more (Mniej znaczy więcej) było przypisywane kolejno wielu
twórcom: Walterowi Gropiusowi, Laszko Moholy-Nagy, Henriemu Guadier-Brzeska,
Constantinowi Brancusi, Le Corbusierowi, w końcu Ludwigowi van der Rohe.
W rzeczywistości napisane było po raz pierwszy przez angielskiego XIX-wiecznego poetę
Roberta Browninga w poemacie Andrea del Sarto z 1855 roku. Podobnie jak hasło Bauhausu – Forma podąża za funkcją, to hasło stało się rozpoznawalnym wyznacznikiem
estetyki minimalistycznej. Pomimo silnych wpływów Adolfa Loosa i Le Corbusiera, to
z pewnością Mies van der Rohe, dążąc w swoich dziełach do abstrakcyjnej i geometrycznej materialności, wyrażenia grawitacji i ciężaru elementów konstrukcyjnych, napięcia statycznego zachowania i wewnętrznej siły każdego materiału, wykorzystał abstrakcję
i esencjalność architektury do granic.
Zdumiewająca prostota jego odkryć jest wynikiem niekończącego się procesu sublimacji
i krystalizacji idei. Dopóki idea ta nie stanie się rozbrajająco prosta, tak oczywista, że –
zgodnie z przekonaniem Miesa – stanowi ostateczną prawdę.40 Metodą jego pracy było
sublimowanie idei do najwyższego stopnia czystości.
Siegfried Giedion podkreśla „integralność formy” pisząc, że Mies „podporządkował
wszystkie formy skrajnej prostocie przez wydobywanie najistotniejszych właściwości każdego materiału i modelowanie detali konstrukcyjnych w pełnej skali tak długo, dopóki nie
udało mu się usunąć wszystkich zbędnych wizualnych szczegółów”.41
Ryc. 3. Pawilon Niemiecki na
wystawie w Barcelonie, Mies
van der Rohe, 1929. Źródło:
ArchiSculpture
Dialogues
between Architecture and Sculpture from the 18th Century to the
Present Day, red. M. Brüderlin,
Fondation
Beyeler,
Riehen/Basle 2004
Fig. 3. German Pavilon at the
International Exhibition, Mies
van der Rohe, Barcelona, 1929.
Source: ArchiSculpture - Dialogues between Architecture and
Sculpture from the 18th Century
to the Present Day, ed. M. Brüderlin, Fondation Beyeler, Riehen/Basle 2004

Abstrakcja, elementarna, prostokreślna geometria, przemysłowa standaryzacja, precyzja
wykończenia, dosłowność w użyciu materiałów, surowość i brak ornamentu42 - te cechy
Mies van der Rohe wprowadził do praktyki, dopełniając je o pewne transcendentalne
aspekty, skupiając wszystkie swoje idee architektoniczne na niewidocznym znaczeniu,
39

Ch. Jencks, op. cit., s. 167
P. Blake, Mies van der Rohe – architektura i struktura, WAiF, Warszawa 1991; s. 26-27
41
S. Giedion, Space, Time and Architecture, [w:] Ch. Jencks, op. cit., s. 112
42
Te cechy architektura modernistyczna będzie później dzielić ze sztuką minimal artu; Mies van der Rohe jest
również tym, którego skupienie się na detalach i materiałach umieszcza go najbliżej dzisiejszych minimalistów.
40
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które wykracza poza formę. Z czysto formalnego punktu widzenia architektura, która odnosi się do niczego poza sobą i nie apeluje do intelektu, daje pierwszeństwo bezpośredniemu doświadczeniu przestrzeni i materiałów.
W Berlinie Mies uległ wpływom Petera Behrensa w imitowaniu czystych, wyrazistych
i prostych form neoklasycystycznych XIX-wiecznego niemieckiego architekta Karla Friedricha Schinkla. To właśnie on wpłynął najbardziej na Miesa w jego poszukiwaniach Gesamtkultur (nowej uniwersalnej kultury w całkowicie zreformowanym, stworzonym przez
człowieka środowisku). Mies, dzięki znajomości dzieł Schinkla i tradycji klasycznej, rozwinął koncepcję „uniwersalnego budynku”. Jak klasycyści, którzy wierzyli, że ludzkość
potrzebuje nie specjalnego, lecz uniwersalnego rozwiązania twierdził: „Kłopot polega na
tym, że większość architektów stara się wynaleźć za każdym razem coś nowego. Najważniejszą rzeczą jest bardzo powolne dojrzewanie formy. Powinniśmy udoskonalać to,
co znane”.43 Niezwykłą wartością prac Miesa jest ich ponadczasowość. To właśnie odrzucanie przemijających nowinek i dogmatów oraz koncentracja na czystej formie
i czystym detalu stanowi o ponadczasowości jego dzieł.
Doświadczenie Miesa van der Rohe bezsprzecznie skierowało architekturę w stronę prostoty. Jego zdanie „Less is more” podkreśla ponadczasową wartość tego, co dzisiaj nazywamy minimalizmem.
Modernizm – krytyka, reakcja
Rozwój stylu międzynarodowego we wczesnych latach XX wieku był zwiastowany przez
manifesty, które proklamowały piękno architektury bez ornamentu. Wielu czołowych architektów tych czasów rozwinęło obsesję „czystej” przestrzeni architektonicznej definiowanej przez funkcję i pozbawionej dekoracji – czystej, wydajnej i spokojnej. Rezultaty
miały wywołać pozytywne emocje i działać jako przeciwieństwo stylów panujących wcześniej. Starano się ustanowić powiązanie między socjalnymi, kulturowymi i filozoficznymi
wartościami. Motywacją było zastąpienie mieszczańskiego pragnienia ekstrawagancji
uniwersalnie dostępną, utylitarną etyką.
Do lat 80. wzrastają wątpliwości dotyczące „szkodliwości” programu modernistycznego.
„Główne punkty krytyki to pogorszenie się jakości materiałów budowlanych, negatywny
psychologiczny wpływ przemysłowego wyglądu budynków i problematyczny stosunek
między prywatną a publiczną przestrzenią.”44 Zarzucano, że modernizm stał się szkołą
stosowaną na świecie masowo i bezkrytycznie, ignorując warunki kulturowe i klimatyczne. Pomimo wad wychodzących z nieelastycznego stosowania jej nauk, mistrzowie ruchu
modernistycznego stale inspirowali ruch w kierunku architektury prostoty. Część architektów zaczęła wracać do modernizmu w latach 90., szukając bardziej estetyki niż kontynuacji modernistycznego programu. Idea minimalistyczna nie jest prostym odrodzeniem
wczesnych modernistycznych ideałów. Starano się „odideologizować”45 modernizm, badać go jako język, wolny od ideologicznego i programowego przesłania surowego funkcjonalizmu. Ciągle silne jest poczucie kontynuowanego mitycznego „nieskończonego
projektu” tego stylu.
Powrót do architektury prostoty można traktować do pewnego stopnia jako rodzaj zrewidowanego modernizmu. Skorygowana wersja tego ruchu miałaby przynieść nową formalną trzeźwość, wykorzystując świadomie możliwości oferowane przez nowe materiały
i nowe techniki.

43

M. van der Rohe [za:] P. Blake, op. cit., s. 130
C. Melhuish, Domestic Architecture & Cultural Values in the 1990s, [w:] C. Melhuish, Modern House 2, Phaidon, London-New York 2001, s. 5
45
A. Zaera, A Conversation with David Chipperfield, [w:] „ElCroquis” 2004 nr 120, s. 13
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Awangarda początku XX wieku
Ważnymi poprzednikami nurtu tendencji minimalistycznych lat 90. są również przedstawiciele awangardowych ruchów związanych z przełomem, jaki dokonał się w sztuce na
początku XX wieku. Procesy myślowe i radykalna abstrakcyjna kreatywność artystów
wczesnych lat 20. XX wieku towarzyszyły poszukiwaniom w dziedzinie architektury. Artyści dzielili wiarę, że teoretyczna abstrakcja zapewniała nowy poziom kulturowego osiągnięcia. Znamienne jest przy tym, że – jak pisze E. Lucie Smith – „idea redukowania
środków wyrazu artystycznego stale pozostawała żywotnym problemem podejmowanym
przez artystów ze szczególną częstotliwością w momentach, kiedy interesowali się specjalnie możliwościami poszerzania granic sztuki”.46
Redukcja dzieła sztuki do jego esencjalnych, strukturalnych elementów, użycie technik
przemysłowych i zmiana statusu widza były aspektami eksplorowane przez artystów rosyjskiej awangardy. Kazimierz Malewicz rozwinął malarstwo o radykalnie uproszczonej
treści w Czarnym Kwadracie (1913-15) i napisał o nim: kwadrat = odczucie = nic poza
odczuciem. Opisał go jako „poziom zerowy” malarstwa. W 1917 roku doszedł do skrajnego punktu swoich poszukiwań, malując monochromatyczny Biały kwadrat na białym tle,
w którym biały kwadrat umieszczony ukośnie na białym tle odróżnia się tylko fakturą farby. Natomiast Monument III Międzynarodówki (1919-1920) Vladimira Tatlina, fantastyczna trójwymiarowa rzeźba oraz Wiszące Konstrukcje (1920-21) Aleksandra Rodczenki
wymagały aktywnej, fizycznej obecności widza. Artyści rosyjskiego konstruktywizmu używali również materiałów dla ich wrodzonych cech, nie traktując ich jako imitacji czegoś.

Ryc. 4. Czarne kwadraty na białym tle, Kazimierz
Malewicz, 1915. Źródło: www.rosizo.ru

Fig. 4. Black Squares on White, Kazimir Malevich,
1915. Source: www.rosizo.ru

46

Ryc. 5. Projekt Stacji w Gdyni, Władysław
Strzemiński, 1923, (rekonstrukcja modelu 1978).
Źródło: ArchiSculpture - Dialogues between Architecture and Sculpture from the 18th Century to the Present Day, red. M. Brüderlin, Fondation Beyeler, Riehen/Basle 2004
Fig. 5. Project for a Station In Gdynia, Wladyslaw
Strzeminski, 1923. Source: ArchiSculpture - Dialogues between Architecture and Sculpture from the
18th Century to the Present Day, red. M. Brüderlin,
Fondation Beyeler, Riehen/Basle 2004

E. Lucie-Smith, Minimal Art [w:] Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, T. Richardson (red.), Warszawa
1980, s.362 [za:] M. Brataniec, Architektura minimalizmu, czyli o porządku kontemplacji, „Architektura” 1996 nr
5, s. 47
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Minimal art
Architektura prostoty lat 90. XX wieku wywodzi się zatem w równym stopniu ze wspomnianych wyżej modernistycznych idei purystycznych i redukcjonistycznych (czystości
i powściągliwości formy, która reprezentuje konstrukcję i funkcję), co z amerykańskiej
sztuki minimal artu lat 60. i 70. XX wieku.
1968 był rokiem, który symbolicznie zaznaczył koniec ruchu modernistycznego
i wyłonienie się kultury postmodernistycznej. Był to też rok, w którym minimalizm jako
aktualny dostał nie tylko swoje imię, lecz definicję dzięki tekstom Clementa Rosenberga,
Barbary Rose, Harolda Rosenberga, Irvinga Handlera i Richarda Wollheima, a w Berlinie
oddano do użytku Neuenationalgalerie ostatni budynek Miesa za jego życia. Był to również rok otwarcia wystawy „Minimal Art” zorganizowanej w Gemeetemuseum w Hadze,
która później była prezentowana w Düsseldorfie i Berlinie. „W odniesieniu do minimal artu
rok 1968 może być traktowany jako podwójna historyczna cezura. Z jednej strony ugruntował się jako ruch wart wystawiania w Europie, a z drugiej, przypisani mu artyści do tego
czasu albo w pełni rozwinęli podstawy swojej pracy lub dyskurs minimalistyczny porzucili.”47
–

Geneza

Pomimo iż twórcy minimal artu deklarowali, że ich sztuka jest amerykańska i w opozycji
do europejskich tradycji, takie całkowite oderwanie nie wydaje się możliwe. Niektórzy
krytycy próbowali wyśledzić genealogię minimalizmu od esencjalnej, geometrycznej abstrakcji obrazu Malewicza Białe na białym. Inni przywoływali prace hiszpańskiego rzeźbiarza Jorge Oteiza z lat 50. jako rodzaj rzeźbiarskiego protominimalizmu. W pewnym momencie Robert Morris odniósł się w tekście do Tatlina i Rodczenki (Notes on Sculpture),
a Dan Flavin (Monument I to Vladimir Tatlin, 1964) zadedykował jedną ze swoich instalacji świetlnych Tatlinowi, co stawiało rosyjskich konstruktywistów jako inicjatorów autonomicznej tradycji w sztuce nowoczesnej. Pomimo tendencji do zadeklarowanej autonomiczności Carl Andre z kolei zwracał dużą uwagę na prace Constantina Brancusiego,
którego Endless Column (1937-1938) uważał za istotną dla własnej pracy Lever.48
Pewne jest, że to malarstwo amerykańskie lat 40. i 50. XX wieku, a szczególnie późniejsza idea obrazu o statusie obiektu, który dzieli przestrzeń z widzem, utorowały drogę
głównym aspektom minimal artu.49 Koncentracja na trójwymiarowych obiektach w przestrzeni, które nie odnosiły się ani metaforycznie, ani symbolicznie do niczego poza sobą
(co stanowiło odrzucenie podstaw współczesnej rzeźby), spowodowała powstanie sztuki,
która przestała się mieścić w ramach tradycyjnych konwencji modernizmu. Krytyk Michael Fried w eseju z 1967 roku Art and Objecthood zarzuca sztuce minimal artu pogwałcenie dwóch zasad modernizmu jakimi są: wyraźna granica pomiędzy sztuką i nie-sztuką
oraz nieczytelny podział na gatunki. Granica została zdecydowanie przesunięta.
–

Nazwa

Primary Structures, Specific Objects, ABC Art, Cool Art, Negative Art, Literalist Art, Nihilist Art to kilka nazw przewijających się w krytyce pierwszych wystaw nowej sztuki.
W końcu, w styczniu 1965 roku pojawił się artykuł angielskiego filozofa sztuki Richarda
Wollheima, którego tytuł odniósł sukces we wszystkich językach i został ostatecznie zaakceptowany: Minimal Art. Godne uwagi jest jednak to, że Wollheim w swoim eseju, ilustrując tezę o minimalizacji treści artystycznej zauważalnej w wielu dziełach ostatnich 50
lat, nie powołał się na żadnego z artystów, wkrótce z tą konkretną nazwą kojarzonych.
47

D. Marzona, Minimal Art, Taschen, Köln 2004; s. 11
A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit., s. 27
49
Najwcześniejszym stwierdzeniem dotyczącym minimal artu jest prawdopodobnie hołd Carla Andre złożony F.
Stelli w Preface to Stripe Painting z 1959 roku, w którym wychwala redukcję obrazów z cyklu Black Paintings do
esencjalnych formalnych elementów: „Art excludes unnecessary”, [za:] J. Meyer, Minimalism, Phaidon Press,
London 2000, s. 193
48

ANNA MIELNIK, Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Cz 1.

249

Jego analizy dotyczyły neodadaistów z Adem Reinhardtem na czele, a przede wszystkim
ready-made Marcela Duchampa, które podważały potrzebę samoekspresji i ukazania
stanów emocjonalnych artysty. Pierwsza wystawa obiektów minimal artu pod nazwą
„Primary Structures” odbyła się w 1966 roku w nowojorskim Jewish Museum.
W przeciwieństwie do terminu minimalizm, używanego do opisywania tendencji w tańcu,
muzyce, literaturze, minimal art ogranicza się do sztuk wizualnych. Wymienia się pięciu
kluczowych artystów, których obiekty, rzeźby i instalacje z pewnością umieszczane są
pod tym terminem: Carl Andre, Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt i Robert Morris.
Jednak pomimo iż dwóch z nich, Donald Judd (Specific Objects, 1965) i Robert Morris
(Notes on Sculpture I & II, 1966) swoimi pismami pierwsi stworzyło i określiło podstawę
teoretyczną ruchu i przygotowało grunt dla swoich dzieł, żaden z artystów, których twórczość była dla określenia tego ruchu istotna nigdy nie zgodził się, by opisać ich jako artystów minimalistycznych50. Angielski artysta David Batchelor twierdził: „problem
z minimal artem polega na tym, że nigdy go nie było. Co więcej, większość artystów,
których łączy się zazwyczaj z tym terminem, uważa go za pozbawiony znaczenia lub
najgorszy z możliwych, wprowadzający tylko same nieporozumienia (…)”.51 Może być to
uzasadnione faktem braku jednolitej, konkretnej definicji tego, co powinno być pod tym
terminem teoretycznie i estetycznie rozumiane.52 Potwierdza to również wielość nazw.
Nigdy nie było żadnego manifestu, jedynie różne, a nawet sprzeczne punkty widzenia.
Można jednak założyć, że bardzo krytyczna debata (szereg pism krytycznych autorstwa
Mela Bochnera, Rosalind Krauss, Lucy R. Lippard, Barbary Rose, Roberta Smithsona)
w latach 60. na temat dzieł może stanowić pewną rekompensatę. Jednak większość późniejszych prób definiowania minimal artu bazowała głównie na analizach wspólnych cech
formalnych (wyjątkiem może być tekst Barbary Rose ABC Art z 1965 r.). Możliwe zdaje
się założenie, że pomimo iż istniały prace mające wiele wspólnych cech, nigdy nie było
jednego konkretnego, spójnego, lecz różne przenikające się minimalizmy. Michale Fried
podsumowuje rozważanie na ten temat: „Od samego początku sztuka dosłowna urosła
do miana czegoś więcej niż tylko epizodu w historii smaku. Można ją zaliczyć raczej do
historii – niemalże historii naturalnej – wrażliwości; nie jest jakimś wyizolowanym epizodem, ale wyrazem ogólnego i wszechobecnego stanu”.53 Pewne jest, że termin ten wymyka się jednoznacznym definicjom.
–

Odrzucenie ekspresjonizmu

W latach 50. XX wieku scena sztuki zdominowana była przez ekspresjonizm abstrakcyjny
i pomalarski abstrakcjonizm (Post-Painterly Abstraction – reprezentowany między innymi
przez Ellswortha Kelly’ego, Kennetha Nolanda), które miały prezentować bezpośrednie
połączenie między wewnętrzną psychologią artysty i iluzjonistycznym wnętrzem obrazu.
Nowi artyści chcieli odrzucić sztukę, która była metaforą ludzkich emocji. Odrzucenie
zmaterializowało się w pracach, które negowały unikalność, prywatność i niedostępność
doświadczenia. Praca mogła być natychmiast ogarnięta w całości. Wszystko co było do
zobaczenia w obiekcie to jego realne istnienie. Skąd zwrócenie się ku uniwersalnej, neutralnej geometrii, której radykalna abstrakcja próbuje eliminować jakąkolwiek obecność
ludzkiego ciała w dziełach i powstrzymuje projekcje jakichkolwiek psychologicznych inklinacji. „Żadnych iluzji, żadnych iluzji”54, mówił Donald Judd.

50

„Ostatnio wiele pisze się o sztuce minimal art, lecz nie znam nikogo, kto przyznałby się do tworzenia takich
rzeczy. Dlatego też, wydaje mi się, że nazwa ta stanowi część sekretnego języka używanego przez krytyków
sztuki do komunikacji między sobą na łamach magazynów o sztuce.” Sol LeWitt [za:] D. Marzona, op. cit., s. 20
51
[za:] M. Hussakowska, Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja koncepcji awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2003; s. 8
52
Brak konkretnej definicji jest znamienny również dla minimalizmu w architekturze.
53
M. Fried, Sztuka i przedmiotowość (tłum. Magdalena Ślifirz) [w:] „Arteon” 2008 nr 1; s. 16
54
A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit., s. 26
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Ryc. 6. Widok instalacji Primary
Structures, Jewish Museum,
Nowy Jork, 27.04-12.06. 1966.
Źródło: J. Meyer, Minimalizm,
Phaidon Press, London 2000.
Fig. 6. Primary Structures,
Jewish Museum, New York,
27.04-12.06. 1966. Source: J.
Meyer, Minimalizm, Phaidon
Press, London 2000.

Ryc. 7. Widok instalacji – Lever, 1966, Well, 1964,
Pyramid (Square Plan), 1959, Carl Andre, Guggenheim Museum, Nowy Jork, 1970. Źródło: J. Meyer,
Minimalizm, Phaidon Press, London 2000.
Fig. 7. Lever, 1966, Well, 1964, Pyramid (Square
Plan), 1959, Carl Andre, Guggenheim Museum, New
York, 1970. Source: J. Meyer, Minimalizm, Phaidon
Press, London 2000.

Ryc. 8. Bez tytułu, Donald Judd, 1990 (pierwszy wzór
1965). Źródło: J. Meyer, Minimalizm, Phaidon Press,
London 2000.
Fig. 8. Untitled, Donald Judd, 1990. Source: J. Meyer,
Minimalizm, Phaidon Press, London 2000.
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Nastąpiło odrzucenie ideału dzieła sztuki zarówno jako nośnika osobistych ekspresji, jak
też jakiegokolwiek innego intelektualnego lub metafizycznego znaczenia poza „znaczeniem ukrytym w różnych materiałach i procesie powstawania”.55 Aby to osiągnąć (zlikwidować proces interpretacji), szukali „nośników” tak oczywistych i banalnych, że nie niosły
one znaczenia. Zredukowane, „pozbawione dekoratywności formy są znakiem kierującym naszą uwagę na realność istnienia, przenoszącą ją poza sferę zmysłowo poznawalną do niewidocznej istoty rzeczy”.56
–

Abstrakcja

Stąd nadrzędna staje się abstrakcyjna materialność sztuki – powstaje „prosty, nieredukowalny, niezaprzeczalny obiekt”.57 Zamierzeniem było doprowadzenie do intelektualnej
percepcji i zrozumienie dzieła poprzez czyste fizyczne, cielesne i zmysłowe doświadczenie. Prace minimalistyczne są skomponowane z dużych, natychmiast rozpoznawalnych,
geometrycznych brył, z elementarnych, monolitycznych elementów, z kostkowych, trójkątnych, piramidowych form, z zestandaryzowanych elementów modularnych zorganizowanych w otwarte struktury i seryjne układy. Pewnego rodzaju intelektualną analizą stało
się właśnie używanie sekwencji i różnego rodzaju matematycznych kombinacji. Cykliczność i modularność pojawia się u wielu artystów jako koncepcja, że dzieło jest wycinkiem
czegoś większego, że jest to tylko wzór, który może być ekstrapolowany z dzieła i skończony w umyśle.
Minimalizm opierał się na fundamencie abstrakcyjno-geometrycznym. Dzieło, po sprowadzeniu formy do zarysu geometrycznego, miało ukazywać „pierwotne struktury” wiedzy
(tytuł wystawy grupowej w 1966 roku). Terminem tym Robert Morris określa podstawę
percepcji wizualnej, psychologiczny fundament wszelkiego doświadczenia estetycznego.
Dla Richarda Serry „jedyna droga, która może nas zbliżyć do pierwotnego, pre-obiektywnego świata, prowadzi przez użycie formy, która choć namacalna i materialna, angażująca bezpośrednio ciało widza, jest rygorystycznie niefiguratywna, uporczywie abstrakcyjna”.58 Pojęcia geometrycznej abstrakcji, pustki i monochromatyzmu obecne we wcześniejszych artystycznych tendencjach zostały skonsolidowane w poszukiwaniu maksimum ekspresyjności – bez ekspresjonizmu – uzyskane za pomocą minimum środków.

Ryc. 9. Bez tytułu, Donald Judd,
Chinati
Foundation,
Marfa,
Texas, 1981. Źródło:
www.saatchi-gallery.co.uk
Fig. 9. Untitled, Donald Judd,
Chinati
Foundation,
Marfa,
Texas, 1981. Source:
www.saatchi-gallery.co.uk
55

M. Craig-Martin, The Art Of Context, [za:] C. Melhuish, On Minimalism In Architecture, op. cit.., s. 10
Fragment tekstu z ulotki informującej o działalności Muzeum Sztuki Reduktywnej w Świeradowie-Zdroju,
powołanego przez „Fundację Gerarda (Blum Kwiatkowskiego) na rzecz Sztuki Współczesnej”, z 1998 roku [w:]
T. Głowacki, Minimalizm - moda lat 90. czy stałe poszukiwanie doskonałości i absolutu, [w:] Moda w architekturze. Materiały VI Sympozjum [Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej]. Rybna, 28-29 czerwca 2001.
Gliwice: Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN 2001, s. 76
57
EC Gosen w eseju do katalogu wystawy Art of Real w Tate, London, 1968; [za:] C. Melhuish, On …, op. cit.,
s. 10
58
R.E. Krauss, Richard Serra/Rzeźba [w:] Richard Serra, katalog wystawy w Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa, s. 25
56
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Materiały

Użycie materiałów przemysłowych i budowlanych – cegieł, paneli drewnianych, stali,
aluminium, plastiku, miedzi, lamp fluorescencyjnych, luster, tafli szkła – oraz przemysłowe wykonanie samych prac prowadziło do idealnej abstrakcji wykończenia (kontrolowana
gładkość obiektów minimalistycznych) i zamazywało jakiekolwiek znaki interwencji artystycznej. Dzieła nie miały ani śladów indywidualnego wykonania, ani nie pozwalały na
dedukcje na temat psychiki ich twórców. Materiał był traktowany nominalnie, powierzchownie, był „dosłowny” i nie zamierzał udawać czegoś, czym nie jest. Dan Flavin mówił:
„Nie jest najistotniejsze czy pobrudzę sobie ręce. Domagam się sztuki, która jest sposobem myślenia”.59 Następuje czysta demonstracja materializmu.
Praca artysty zbliża się do pracy architekta, sztuka jako idea zbliża się do konceptualizmu charakteryzującego się zaniechaniem aktu twórczego – przeniesieniem go w strefę
wyobraźni. W części dzieł następuje zgoda na dematerializację sztuki, tu idea zaczyna
przeważać nad materialnością (Sol LeWitt). Koncepcja staje się krystalicznym „produktem” intelektu artysty. Efekt, wizualne ucieleśnienie nie jest jedynym celem. To akt twórczy wraz ze skończonym przedmiotem stanowi o całości koncepcji twórczej. „Sama forma
jest ważna w sposób ograniczony, stanowi gramatykę całego dzieła totalnego”.60 Stworzone dzieło nie będące odbiciem danych emocjonalnych, staje się wynikiem zimnych
analiz. Nic nie jest pozostawione przypadkowi.
–

Literalizm

To kończy z rodzajem rzeźby, która przechodząc od dosłownego do metaforycznego
zmienia jeden materiał w znak innego. Unikając iluzjonizmu, obiekty są interesujące
przez ich materiał, formę, kolor i bryłę, brane za to czym są, a nie za to, co mogą reprezentować. Frank Stella słynną tautologią podsumował swoje rozważania: „Moje malarstwo opiera się na fakcie, że jest tam tylko to, co może być widziane. To jest naprawdę
obiekt. (…)To co widzisz jest tym co widzisz”.61
To pociąga za sobą przejście od reprezentacji do prezentacji, od sfery przejawiania się
do sfery realności. W obiektach bez narracyjnych i symbolicznych ambicji, zarówno figuratywnych, jak i abstrakcyjnych, widz może natychmiast uchwycić ideę, formę i wartość
pracy. Znaczenie i potencjalne piękno tych podstawowych struktur tkwiło w klasycznych
aspektach formalnych: porządku, proporcji, mierze i rytmie. Chodziło również
o przedefiniowanie znaczenia rzeźby poczynając od fundamentalnych aspektów, jak wertykalność, horyzontalność, waga, grawitacja, relacje między formą a materiałem
i przestrzenią pracy – miejscem specyficznym dla niej (site specific pieces).62
Artyści dążyli do tego, by dzieło sztuki było traktowane jako rzecz sama w sobie, a nie
jako przedstawienie lub symbol czegoś, co może istnieć pełniej i realniej gdzieś indziej.
Malarz Robert Ryman przez nanoszenie linii na powierzchnię obrazu podkreślał jego
odbiór jako przedmiotu, czegoś o fizycznej tożsamości. Podobny efekt można znaleźć
w płótnach i metalowych reliefach Lucio Fontany, gdzie cięcia i przebicia są sposobem
uzyskania fizyczności obiektu. Nie ma innej prawdy oprócz chwilowego spotkania z „empiryczną rzeczywistością”.
Powstają obiekty nie wyrażające nic poza ich własną „przestrzennością, materialnością,
tymczasowością” (Dan Flavin), nic poza „ciężarem” i „przestrzennym ruchem” (Richard
59

A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit.; s. 27
S. LeWitt [za:] Mel Bochner, The Serial Attitude [1967], [w:] J. Meyer, op. cit., s. 228
61
A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit., s. 27
W swoich pracach Stella zradykalizował antyiluzjonistyczne tendencje w malarstwie amerykańskim w stopniu
niezrównanym przez spłaszczenie przestrzeni obrazu, ukazanie jego charakteru jako obiektu, odrzucenie
a priori jakiegokolwiek odwoływania się w obrazie.
62
F. Poli, Minimalist Sculpture. Environmental and Architectonic Aspects, [w:] Architecture & Arts, G. Celant
(red.), Skira, Milan 2004, s. 429
60
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Serra), które ukazują jedynie „struktury pierwotne” w nich zawarte (Tony Smith, Robert
Morrris).63
–

Przestrzeń

Pojęciem, które uległo największym zmianom w XX wieku było pojęcie przestrzeni. Za
prekursorów można uznać konstruktywistów rosyjskich, ale to twórcy lat 60. XX wieku,
odkrywając, że dyskurs o dziele sztuki powinien rozciągać się poza jego zwykłą fizyczną
obecność, wnieśli w tym zakresie najwięcej w dziedzinie sztuk plastycznych. Logika minimalizmu była bardzo silnie związana z rozwojem przestrzennym. Nastąpiło przejście od
dominacji dwuwymiarowej do przestrzeni trójwymiarowej, od malarstwa do rzeźby, od
obiektu do environmentu. Artyści swoimi dziełami chcieli silnie ingerować w przestrzeń
i prowadzić z nią dialog, formułując współzależność między dziełem sztuki a jego otoczeniem w zupełnie nowy sposób.

Ryc. 10. Te Tuhirangi Contour,
Richard Serra, Kaipara, Nowa
Zelandia, 1991-2001. Źródło:
www.andrewward.com
Fig. 10. Te Tuhirangi Contour,
Richard Serra, Kaipara, New
Zealand, 1991-2001. Source:
www.andrewward.com

Odrzucając metafizykę sztuki, przez bezpośrednią koncentrację na konkretnym doświadczeniu i percepcji dzieła, minimal art zmienił rolę widza i przestrzeni w odbiorze dzieła.
Robert Morris teoretyzuje doświadczenia minimal artu w odniesieniu do dwóch percepcyjnych modeli: psychologii Gestalt (jako teorii percepcji) i fenomenologii Maurice Merleau-Ponty, który twierdził, że „człowiek wewnętrzny nie istnieje”.64 Oddziaływanie obiektów minimalistycznych jest nieuniknienie rejestrowane przez percepcję. Nie jest istotne to
co rzeczy znaczą, gdyż nie znaczą nic więcej niż bycie rzeczami, lecz jak są percypowane. Ich forma i pozycjonowanie odbijają się na względnej naturze perspektywy i miejscu,
w jakim się znajdują, wliczając architekturę.
Obiekt anektował przestrzeń łącznie z ciałem widza na swoją wyłączność. Aktywny dialog
między dziełem a widzem staje się niezbędny. Krytyk Michael Fried odrzucał nawet minimal art jako „teatralny”, gdyż w jego opinii był on bez odbiorcy niekompletny. Twierdził,
że: „Wrażliwość sztuki dosłownej jest teatralna, ponieważ przede wszystkim dotyczy aktualnych okoliczności, w których widz ma kontakt z dziełem dosłownym. (…) Podczas gdy
w poprzedniej sztuce to, co miało wypływać z dzieła było zawarte bezpośrednio w nim.”65
W centrum działalności artystycznej twórców Minimal Art’u znalazło się odkrycie nowej,
„obejmującej” przestrzeni, którą chcieli stworzyć przez rozpuszczenie granic wokół dzieła
63

G. Auer, On the Usefulness of Nothing. Minimalist Forms and Formulae in Architecture, „Daidalos” 1988 nr
30, s. 96
64
A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit.; s. 34
65
M. Fried, op. cit., s. 19
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sztuki, pozwalając dziełu przeniknąć w przestrzeń wokół niego. Ściany, podłogi, przestrzeń stały się rozwinięciem dzieła, a jego końcowa wymowa jest wręcz przez wymiary
przestrzeni architektonicznej definiowana. Zamazuje się granica gdzie zaczyna się dzieło
sztuki, a gdzie kończy architektura. „Przestrzeń bardziej niż forma jest w centrum ruchu
minimalistycznego, ideą minimalizmu jest rozwój aktywnej przestrzeni, która w sposób
radykalny zmienia znaczenie przedmiotu jako sztuki, gdy widz ma świadomość własnej
percepcji, poruszając się w dynamicznej przestrzeni.”66
–

Architektura – nie sztuka

Wiele ze sposobów postępowania wykorzystanych przez artystów minimal artu było proponowanych i wprowadzanych do praktyki przez architekturę modernizmu – architektoniczna abstrakcja, ekonomia języka i znaczeń, techniki produkcji przemysłowej, dosłowne
użycie materiałów i brak ornamentów.67 Pomimo iż paraarchitektoniczne aspekty obiektów minimalistycznych są niezaprzeczalne: silne poczucie miejsca, materialność, wolność
od przedstawialności, separacja idei od wykonania, zjawisko zbieżności sztuki i architektury jest jasno przez artystów odrzucane. Artyści zaprzeczają tak silnym powiązaniom
między tymi dwiema dziedzinami. Sol Le Witt twierdził: „Architektura i trójwymiarowa
sztuka stoją w całkowitej sprzeczności. Pierwsza kreuje przestrzenie o określonej funkcji.
Architektura musi być praktyczna, albo jest pomyłką. Sztuka nie jest celowa. Kiedy sztuka
trójwymiarowa zaczyna przybierać wartości architektury – takie jak tworzenie przydatnych
przestrzeni – jej funkcja artystyczna jest osłabiona”.68 Richard Serra natomiast zarzuca
architektom, że ograniczają się do działania na powierzchni, a nie w przestrzeni. Jego
twórczość jest oparta na bliskości z architekturą, uważa ją za jedyny język plastyczny,
który oferuje szansę na obchodzenie, patrzenie, na zmiany pozycji. Chce by jego rzeźby
były „architektoniczną dramatyzacją przestrzeni służącą warunkowaniu psychologicznych
stanów samodoświadczenia”.69 Rzeźbiarz Tonny Cragg zapytany o architektoniczne zaplecze swoich prac, odpowiedział: „Architekt myśli o użyteczności swoich obiektów, artysta tylko je kreuje. Te dwie dziedziny bardzo się od siebie różnią”.70
Jednak w Nothing Less than Literal Mark Linder pokazuje, jak sztuka minimalistyczna lat
60. XX wieku była przenikana przez architekturę, co spowodowało przekształcenie obydwóch tych dyscyplin. Linder śledzi wymianę koncepcji, myśli i technik pomiędzy architekturą i sztuką. „Architektura w dyskursie wokół minimalizmu jest istotna, by zrozumieć
rekonfigurację przestrzeni pomiędzy architekturą, malarstwem i rzeźbą, która nastąpiła
w latach 60. XX wieku. Każda z dyscyplin była zaplatana w wydarzenia z roku 1967
i każda wyłoniła się z tych wydarzeń ze znaczą rekonfiguracją technik i idei.”71
Dyskusja pomiędzy architekturą a sztuką pojawia się na nowo, gdy poruszamy się
w kręgu minimalizmu, koncentruje się wokół podobieństw i różnic. Donald Judd stwierdził:
„Istnieje odwieczna kwestia formalizmu w architekturze i rzeczowość w sztuce. W jednym
z moich aforyzmów powiedziałem, że nie tyle funkcja tworzy formę, co forma nigdy nie
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M. Auping, Beyond the Sublime, katalog Minimalism, Tate Gallery, Liverpool, 1989 [za:] G. Picazo, Minimalistyczna przestrzeń i czas, [w:] V. E. Savi, J. M. Montaner, Less is more – minimalismo en arquitectura y otras
artes, Barcelona 1997; s. 116
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„Osobliwie, sztuka i architektura szły tymi samymi drogami, formalnie równoległymi lecz filozoficzne różnymi,
a nawet przeciwstawnymi. Rzeźba uwolniła się od jarzma antropomorfizmu, w formie posągów i monumentów,
przez uciekanie się do absolutnej abstrakcji niepomnej jakichkolwiek symboli i funkcji poza tą czystej formy. Ze
swej strony, architektura zmierzała drogą funkcjonalizmu: forma była zdeterminowana przez funkcję, bez żadnych stylistycznych lub figuratywnych ustępstw.” [w:] A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit.,s. 56-57;
a Hal Foster twierdzi, że w pewnych aspektach minimalizm jest bardzo powiązany z tym co odrzucał: „Minimalism „threatens” and „break” with Modernist practice, but it also „consummates” it” [w:] H. Foster, The Crux of
Minimalism; s.162 [za:] James Meyer, op. cit., s. 41
68
Art minimal I und II, Katalog Musée de l’art contemporain, Bordeaux 1987 [w:] G. Auer, op. cit., s. 96
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Ibidem, s. 97
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[za:] A. Kwestorowska, Nieużyteczne symbiotyzmy, [w:] „Arteon” 2003 nr 10 (42), s. 9
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M. Linder, Nothing Less Than Literal – Architecture after Minimalism, MIT Press, Cambridge 2005, s. 2

ANNA MIELNIK, Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Cz 1.

255

niszczy funkcji (…).”72 Znamienne jest, że porównywanie dzieł minimal artu i architektury
minimalistycznej odbywa się głównie w płaszczyźnie formalnej. Środki wyrazu, jakimi
operuje przestrzenna sztuka minimalistyczna są podobne, a w wielu wypadkach nawet
wspólne. Jednak podstawa ideowa sztuki i architektury jest w wielu aspektach inna. Zapewnienie, że architektoniczne użycie formalnych zasad projektowych czerpanych z minimal artu mogłoby ustanowić kontynuację pomiędzy minimal artem a architekturą minimalistyczną jest jednym z najczęściej kultywowanych nieporozumień minimalizmu. Powód tej sprzeczności leży w fakcie, iż artyści minimal artu nie używali zasad projektowych
dla samej zasady, lecz jako środka do uzyskania konkretnego efektu.
Można podsumować, że podobieństwa pomiędzy „minimalistyczną” architekturą począwszy od końca XX wieku i sztuki lat 60. są bardziej sprawą wizualnych podobieństw niż
rozwinięciem szczególnych motywacji i sytuacji, które zainspirowały i sprowokowały artystów lat 60. Jednak wpływ tych dyscyplin na siebie jest niezaprzeczalny. Podobieństwa
formalne nie pozwalają na ich przeoczenie.
ROZWINIĘTE TENDENCJE MINIMALISTYCZNE W ARCHITEKTURZE
Pomimo iż nie „zatwierdzono” jednoznacznie istnienia stylu minimalistycznego
w architekturze, a etykieta minimalistyczna jest przez wielu twórców i krytyków odrzucana73, jest na pewno faktem, że w latach 80. XX wieku nastąpił zwrot ku większemu rygorowi w projektowaniu, polegający na stosowaniu elementarnej geometrii, modularności
i brył zredukowanych do ich esencji. W tej ekstremalnej tendencji redukcjonistycznej potrzeba ograniczenia pokus w stosunku do form realizowana była głównie poprzez koncentrację na geometrii, co przyczyniło się do powstania nowego rodzaju formalnych kompozycji. Jak pisze John Barth „minimalizm” „to estetyka, której główną zasadą jest zwiększenie artystycznego efektu poprzez radykalne ograniczenie środków wyrazu, nawet
wówczas, kiedy przez taką oszczędność ucierpieć mogą inne wartości dzieła: jego pełnia,
bogactwo lub precyzja wymowy”.74
„Wiele architektur” – piszą Annalisa Avon i Giovanni Vragnaz w tekście dotyczącym minimalistycznych aspektów w architekturze – „w różnych kulturowych i geograficznych
kontekstach, zdaje się czerpać z procesów erozji i ekstremalnego formalnego uproszczenia. (…) Minimalizm, zamiast męczyć się w słowie określającym zjawisko ograniczone do
sztuki, rozprzestrzenia się i konsekwentnie staje się przydatnym pojęciem na opisanie
czegoś, co jest prawdopodobnie epokowym zjawiskiem w kulturze architektonicznej.”75
Mimo że różnorodność działań może sugerować brak jednej formalnej szkoły, jednak
termin „minimalizm” stał się w debacie architektonicznej pojęciem przydatnym na opisanie czegoś, co stało się w kulturze architektonicznej zjawiskiem ważnym, mającym wielu
zwolenników.
Czas
Po kryzysie tożsamości, który opanował ruch modernistyczny w architekturze w latach
60. XX wieku, jednym z teoretycznych zadań twórców było powtórne ocenianie prac mistrzów architektury modernistycznej. Kryzys, który nastąpił nie tylko w architekturze, lecz
w sztukach wizualnych w ogóle (w sztuce panuje abstrakcja pomalarska ogłoszona przez
Clementa Greenberga), spowodował, że artyści szukali różnych alternatyw i podejmowali
radykalne działania. Pomiędzy nimi minimal art i pop art stanowiły dwa przeciwstawne
72

D. Judd, Écrits, 1963-1990, D. Lelong (red.), Paris 1991 [za:] G. Picazo, Minimalistyczna przestrzeń i czas,
op. cit., s. 121
73
Flavin Judd twierdził, że Donald Judd nienawidził słowa minimalizm a Tony Fretton w imieniu większości
architektów stwierdza: ”Jak wszyscy inni wypieram się jakiejkolwiek wiedzy na temat minimalizmu”, [w:] P. Vice,
Minimalism and the Art of Visual Noise, „Architectural Design” 1994 nr 110, s. 16
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J. Barth, op. cit., s. 23
75
F. Poli, op. cit., s. 430
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podejścia, obydwa mające swoje źródła w tym samym niezadowoleniu z subiektywizmu
tradycji ekspresjonistycznej i formalizmu malarstwa o konwencjonalnych podstawach.
Zagadnienie znaczenia stało się centralnym tematem artystów pracujących w ramach
tych obydwu nurtów. Dla minimalistów celem był powrót do punktu zerowego – Le degré
zéro de l'écriture (Stopień zero pisania), używając tytułu sławnego tekstu Rolanda Barthesa z 1953 roku. Dla pop artu znaczenia szukano w imitacji tradycyjnych lub nowych
powtórzeniach popularnych ikon.

Ryc. 11. Uniwersytet Techniczny, Riegler Riewe,
Graz, Austria, 1994-2001. Źródło: S. Cheviakoff,
Minimalismo/Minimalism, Feierabend, Berlin 2003.
Fig. 11. Technical University, Riegler Riewe, Graz,
Austria, 1994-2001. Source: S. Cheviakoff, Minimalismo/Minimalism, Feierabend, Berlin 2003.

Ryc. 12. Casa Bernasconi, Luigi Snozzi,
Szwajcaria, 1988-1989. Źródło: J. Welsh,
House, Phaidon Press, London 1996.
Fig. 12. Casa Bernasconi, Luigi Snozzi,
Switzerland, 1988-1989. Source: J. Welsh,
House, Phaidon Press, London 1996.

Carona,
Modern
Carona,
Modern

W architekturze rozwój następował równolegle. W obliczu niemożliwych do obrony wzorów tradycji modernistycznej byli tacy, którzy szukali, przez powrót do czystych źródeł
architektury i puryzmu ruchu modernistycznego, fundamentalnych słów, podstawowych
gestów języka architektury. Inni w znaczącym kontraście wierzyli, że to rozprzestrzenienie popularności lub architektury klasycznej w postaci dekorowanych form eklektycznych
może być źródłem odnowienia znaczenia w architekturze.76
Fenomenologiczna natura, czystość architektoniczna i stosunek do miejsca twórców minimal artu miały niewątpliwie bardzo duży wpływ na młodszą generację architektów
w czasach, gdy Venturi głosił dokładne przeciwieństwo tego, za czym stał „ruch minimalistyczny”. Szeroko rozumiane tendencje minimalistyczne mogłyby być w pewnym sensie
odrodzeniem wczesnych modernistycznych celów i form. Zainteresowanie otwartością
i kontynuacją przestrzeni, generującą głównie horyzontalną architekturę, redukcja detali
do minimum, razem z odrzuceniem tradycyjnych architektonicznych form i konwencji, gra
naturalnego światła na białych powierzchniach, są powszechne dla obu generacji architektów i nadają pracom pewne podobieństwo w wyglądzie. Główna różnica jest jednak
w samym koncepcie „minimalizmu”. Różnice istnieją w podejściu do aspektu funkcji.
Wczesny modernizm wykazywał mechanistyczne i przemysłowe podejście – dom maszy76

I. de Solà-Morales, Mies van der Rohe and the Degree Zero, [w:] „Lotus International” 1994 nr 81, s. 23-24
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ną do mieszkania, stawiając funkcjonalizm jako cel sam w sobie. „Minimalizm” realizuje
program funkcjonalny w prosty sposób jako środek do celu, którym jest stworzenie doświadczenia zmysłowej i niezakłóconej przestrzeni. Nie należy go zatem utożsamiać
jedynie z celowym, automatycznym utylitaryzmem i pragmatyzmem.
Wczesne budynki Alvaro Sizy, Ligi Snozziego, Eduardo Souto de Moury lub Tadao Ando
były traktowane jako architektura nowomodernistyczna. Z ulgą stwierdzono, że
w architekturę modernistyczną można zainwestować wartości, które przypisywano jedynie architekturze historycznej – dobre materiały, rozważenie światła, piękne przestrzenie.77 Architektura Barragana, Sizy, Ando jest traktowana równocześnie jako regionalna
wersja modernizmu, którą Kenneth Frampton uważał nawet za jej bogatszą wersję, gdyż
akceptowała regionalne warunki.
W latach 90. XX wieku nadal podkreślano wartość prostoty, skromności i naturalności
w projektowaniu, w reakcji przeciwko nadmiarowi materialnemu lat 80. W architekturze
trwał odwrót od przesadzonych gestów formalnych, ekstrawaganckich materiałów i wyraźnych detali oraz powrót do linearnej prostoty ortogonalnej geometrii.
Miejsca
Pomimo iż tendencje minimalistyczne nie są ograniczone ramami przestrzennymi, są
miejsca, gdzie szczególnie przyjął się taki sposób myślenia w projektowaniu.
W literaturze stosowane są nazwy pochodzące od krajów: London Minimal – John Pawson, Tony Fretton, David Chiperfield, Caruso St. John, David Adjaye; Mediterraniean
Minimal – Caludio Silvestrin, A. C. Baeza, Eduardo Souto de Moura, Swiss Minimal –
Peter Zumthor, Herzog& de Meuron, Diener & Diener, Meili+Peter, Gigon/Guyer, Japan
Minimal – Tadao Ando, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Shingeru Ban, Shinichi Ogawa.
Wydaje się, że miejsca te są szczególnym skupiskiem tego rodzaju architektury bądź
z powodu występującej tam tradycyjnej architektury o pokrewnej estetyce (Japan, Swiss,
Mediterraniean) bądź z powodu społecznej i kulturowej łatwości w przyjęciu tego rodzaju
estetyki spowodowanym wymieszaniem kulturowym (Londyn). Miejsca takie jak Japonia
są bardziej podatne na formuły minimalistyczne również ze względu na gęstość zaludnienia i zabudowy, sposób życia mieszkańców oraz klimat.
Międzynarodowa renoma, jaką cieszą się architekci, jest budowana głównie przez magazyny, prace publikowane, projekty konkursowe i wystawy. Również dzięki temu podtrzymywana jest wspólność języka na świecie, w miejscach wizualnie i fizycznie odległych,
z silnie kontrastującymi, a nawet kolidującymi, środowiskowymi cechami i historią kulturalną.78 W przypadku nurtu tendencji minimalistycznych ta wspólność języka jest spowodowana łączącą ideą architektury prostoty i/lub podwalinami modernistycznymi. „Minimalizm” zamieniony raczej w otwarty język niż zamknięty styl, oferował i oferuje nadal zestaw narzędzi i form wielu artystom.
Twórcy
Do wielkich prekursorów tendencji minimalistycznych w architekturze zalicza się, poza
Miesem van der Rohe, Sigurda Lewerentza i Gunnara Asplunda, Luisa Barragána, Luigi
Snozziego oraz Livio Vacchiniego. Współcześni architekci tworzący w ramach tendencji
to między innymi: Tadao Ando, Eduardo Souto de Moura, Antonio Campo Baeza, Peter
Zumthor, Herzog&deMeuron, David Chipperfield, John Pawson. Jak w przypadku każdej
grupy artystów opatrzonych jedną etykietką, wymienionych architektów równie wiele dzieli ile łączy. Wielu z nich stworzyło na swój użytek własne nazwy-odmiany minimalizmu lub
zostały przypisane im nazwy określające szczegółowo charakter ich twórczości.
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D. Chipperfield [za:] A. Zaera, A Conversation with David Chipperfield, op. cit., s. 13
Ibidem, s.4
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Twórczość meksykańskiego architekta Luisa Barragána to architektura pełna ciszy, lecz
zarazem emanująca niezwykłą siłą. Początkowo architekt inspirował się tradycyjną architekturą hiszpańską i śródziemnomorską, następnie stał się wrażliwy na modernizm, by
ostatecznie nadać swojej architekturze formę całkowicie wolną i odporną na wszelkie
wpływy, inne niż te najgłębszej osobistej natury. Większość jego dzieł stanowiły prywatne
obiekty o małej skali. Nie miał on nigdy tak szerokiego wpływu tak zwanych form-givers
jak Mies van der Rohe i Le Corbusier, lecz w pewnym momencie jego oddziaływanie na
innych twórców wzrosło79. Jedna z jego wystaw prac nosiła znamienny tytuł The Quiet
Revolution. Architekt w swojej twórczości analizował zapomniane zagadnienia pustki,
ciszy, zatrzymanego czasu, podkreślał potrzebę poszukiwania spokoju, intymności, głębokiej duchowości, piękna i zachwytu. John Pawson pisze, że dla niego „poza urokiem
dzieł o niesamowitej dyscyplinie, wdzięku i prostocie, architektura Barragána ucieleśnia
powiązanie między świętym, uroczystym a codziennym i zwyczajnym”.80

Ryc. 13. MA: Andalucia’s Museum of Memory, Alberto
Campo Baeza, Granada, Hiszpania, 2008. Źródło:
http://bryla.gazetadom.pl.
Fig. 13. MA: Andalucia’s Museum of Memory, Alberto
Campo Baeza, Granada, Spain, 2008. Source:
http://bryla.gazetadom.pl.

Ryc. 14. Łaźnie w Vals, Peter Zumthor, Gryzonia,
Szwajcaria, 1990-1996. Źródło: F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002.
Fig. 14. Thermal Bath, Peter Zumthor, Vals, Switzerland, 1990-1996. Source: F. Bertoni, Minimalistische
Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002

Hiszpan Alberto Campo Baeza, architekt pochodzący ze śródziemnomorskiego kręgu
kulturowego, definiując swoją koncepcję architektury pokusił się o parafrazę słów Miesa
van der Rohe – „less is more” na „less with more”. Definiuje swoją koncepcję „more with
less” jako „...więcej, które trzyma istoty ludzkie i kompleksowość ich kultury trwale w centrum kreowanego świata, w centrum architektury. I mniej, które, pozostawiając na boku
wszystkie kwestie minimalizmu, destyluje esencje projektu przez użycie „określonej ilości
elementów”, by przetransponować idee w fizyczną rzeczywistość”.81 Baeza, opisując
własną twórczość używa przymiotnika „essential”. Minimalizm jest dla niego następnym
‘izmem’, podczas gdy esencjalność to bardziej konceptualne pojęcie, które sugeruje za-
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Jego wielbicielami stali się między innymi Tadao Ando, Seven Holl, Alvaro Siza, Claudio Silvestrin i Eduardo
Souto de Moura.
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www.johnpawson.com
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Gustavo Gili, Barcelona 1999; s. 12
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równo uproszczenie, jak i oczyszczenie, wyrażenie istoty. Jest dla niego ucieleśnieniem
„skonstruowanej idei” i determinuje poetykę jej wyrażenia.
Na początku lat 80. XX wieku architektura Johna Pawsona była trudna do zdefiniowania
za pomocą obowiązujących wtedy stylistycznych określeń. Już w swoich pierwszych projektach prezentował nie tyle konwencjonalną prostotę modernistyczną, co destylat idei
dotyczących przestrzeni, przedmiotów posiadania i sposobu życia. Dla niego architektura
jest bezpośrednim odzwierciedleniem podejścia do życia. Pawson, dzieląc książkę Minimum (traktowaną jako jego manifest) na rozdziały: masa, światło, struktura, rytuał, porządek, ograniczenie, powtórzenie, esencja i ekspresja, pokazuje wybór idei i zagadnień dla
niego najistotniejszych. W swojej twórczości stale powraca do najbardziej tradycyjnych
elementów architektonicznych: przestrzeni, światła i materiałów i ich podstawowych relacji z człowiekiem. Pawsona przyciąga trwałość i masa, a celebrując esencjalne cechy
obiektu, unika powierzchownego. Swoją bezkompromisową twórczość opiera na trwałych
„fundamentach” architektury, przez co stała się ona częścią długiej tradycji prostoty
w architekturze.
Architektura Davida Chiperfielda została określona jako – dense minimalism, w której
preferowaną metodą jest okrajanie, rzeźbienie i reakcja. Pomimo że grupowanie tak różnorodnych projektantów jak Caruso St. John, John Pawson i David Chipperfield jest trudne, ich praca z pewnością dzieli formalne cechy i szczególne miejsce w kulturze architektonicznej. Jest biała, abstrakcyjna, nieznacznie zdeformowana, masywna i pusta w stopniu najbardziej możliwym do uzyskania. Budynki nie pokazują żadnych odniesień historycznych – przynajmniej na pierwszy rzut oka – i nie pokazują, jak są zrobione. Prostokreślność form, ograniczona paleta materiałów nadaje budynkom prostej i gęstej (dense)
masywności. „Esencją dense minimalizm jest bycie absolutnie rzeczywistym, ciężkim,
obecnym i „tutaj”, będąc w tym samym czasie absolutnie abstrakcyjnym. W sposobie,
w jaki budynek może stworzyć prawdziwe miejsce – niczym więcej”.82
Architekturę Tadao Ando można scharakteryzować terminem geometryczny puryzm.
Wykorzystane do budowy form bryły są geometryczne, o prostych i ostrych konturach.
Jednolite ściany bez otwarć to bardziej graficzne, czyste płaszczyzny. Nawet zewnętrzne
elementy zieleni, wody i nieba biorą udział w tej geometrycznej kompozycji. Całość, wykonana z betonu, emanuje abstrakcyjną jakością, która różni się od znanej powszechnie
rzeczywistości. Formy architektoniczne, które mają rozwiązywać problemy funkcjonalne,
jest niezwykle ciężko nacechować czystością, jak robi to Ando. Stojąc wewnątrz jego
dzieła, odczuwa się niezwykłą świadomość bycia w silnie geometrycznej, trójwymiarowej
formie. Geometryczna całkowitość stanowi u Ando najbardziej uniwersalny aspekt architektury modernistycznej. Jednak architekt przesunął modernizm zdecydowanie dalej.
Niezwykle intelektualna estetyka jego architektury łączy delikatność architektury japońskiej i siły zachodniej.
W drugiej połowie XX wieku w środowisku szwajcarskich architektów zapoczątkowane
zostało poszukiwanie podstaw architektury, które opisano jako fenomen Ticino (Snozzi,
Vacchini, Galfetti i Botta). Dzisiaj najbardziej znanymi kontynuatorami idei są Peter Zumthor i zespół Herzog & de Meuron. Herzog & de Meuron stworzyli niezwykły wizerunek
architektury, nazwany „architekturą pudełka na buty”.83 Projektowane przez nich budynki
przybierają formy minimalistyczne, jednak w sferze ornamentyki i gry z powierzchnią
budynku czerpią z wielu źródeł artystycznych nawiązujących do XX-wiecznej sztuki84.
Interesują ich odczucia, chcą poruszać wszystkie pięć zmysłów. Jak mówią: „Miarą naszego budynku jest bezpośrednie, natychmiastowe wrażenie, jakie pozostawia na wi82

A. Betsky, Dense Minimalism, „ElCroquis” (David Chiperfield 1998-2004) 2004 nr 120, s. 27
C. Fournier [za:] A. Ligas, A. Szwancyber, Koniec minimalizmu?, „Architektura & Biznes”, 2004 nr 3, s.31
84
H&deM współpracują z malarzem i teoretykiem architektury Remy Zaugg, autorem książki Muzeum sztuki
z moich marzeń albo miejsce dzieła i człowieka (Das Kunstmuseum, das ich mir erträume. Oder Der Ort des
Werkes und des Menschen (1987).
83
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dzu”.85 W architekturze Szwajcarów można odnaleźć wiele wątków, w związku z tym zaliczanie jej do nurtu architektury minimalistycznej uzasadnione jest tylko wtedy, kiedy skupiamy się na formie budynku. Wyraźnie zdefiniowane, ograniczone kilku zaledwie ścianami obiekty na pewno swoją geometrią nawiązują do minimalistycznych struktur prymarnych. Bryły są często silnie materialne i masywne, monolityczne, pudełkowate. Minimalizm staje się dla tych twórców odniesieniem jednym z wielu. Rafael Moneo86 w hiszpańskiej publikacji AV Monographs – poświęconej twórczości Herzoga i de Meurona,
pisze, że zaliczają się oni, do tych niewielu architektów, których twórczość może być
interpretowana jako poszukiwanie podstaw architektury i bezpośredniego kontaktu z konstruktywną istotą architektury.
Peter Zumthor również skupia się na odczuwaniu zmysłowo-wrażeniowym architektury,
emocje stoją w jego hierarchii wyżej niż intelekt. Nazywany mistrzem budowania nastroju
w architekturze, tworzy szczególną atmosferę z pogranicza poezji i mistycyzmu. Architekt
łączy dwie zdolności: „abstrakcyjną wrażliwość na nastroje, emocje, z umiejętnością precyzyjnego widzenia konkretnego przedmiotu, miejsca w przestrzeni” 87 – łączy cechy wizjonera i rzemieślnika, który przywiązuje szczególną wagę do jakości materiałów, kultury
i warunków naturalnych miejsca. Twierdzi również, że w społeczeństwie, które zbyt wielką czcią otacza to, co zbędne i powierzchowne, architektura może stanowić opozycję,
przeciwdziałać dewaluacji znaczeń, degradacji form i mówić własnym językiem. „Wierzę,
że język architektury nie jest sprawą specyficznego stylu. Każdy budynek powstaje
z myślą o specyficznej funkcji, konkretnym miejscu i dla konkretnego użytkownika. Moje
budynki są próbą udzielenia maksymalnie precyzyjnej i krytycznej odpowiedzi na pytania,
które wynikają z tych prostych zagadnień.”88 Peter Zumthor podziwia u Richarda Serry
dosłowność form, prostotę zestawień i fizyczność materiału oraz docenia w jego dziełach
brak niepotrzebnych detali, które mogłyby zakłócić odbiór całości. Pisze: „Odnosi się
wrażenie, że każdy element i każde z zestawień wzmacnia idee niemej obecności jego
dzieła. Kiedy projektuję budynki, staram się nadać im ten rodzaj obecności”.89
Współczesny puryzm wyraża się eliminacją detali, stosowaniem elementarnej geometrii
w poszukiwaniu immanentnych cech materiałów budowlanych. Dzieła mają na pewno
jeszcze jedną wspólną cechę: celują w wyciszeniu krzyczącego zamieszania nadmiernej
ilości form, w tłumieniu znaków symbolicznych i w znajdywaniu nowej energii w ascetyzmie. Jest to architektura, która wychodząc naprzeciw prostocie tak trudnej do osiągnięcia, używa ograniczonego zestawu figur geometrycznych, materiałów i kolorów, powtórzeń, równowagi i porządku.
Powszechne definicje minimalizmu w sztuce skupiły się na negatywnych aspektach wyobrażenia. To znaczy polegały na twierdzeniu, czym on nie jest, by zbliżyć się do tego,
czym jest – nie jest malarstwem ani rzeźbą. Tak samo w przypadku określenia, czym jest
architektura minimalistyczna, wymienia się elementy których jej brak, których nie ma.
Nazwy się zmieniają (Essential Minimal, London Minimal, Swiss Minimal). Projekty mają
cechy, które utrzymują się w jednym nurcie. Zbliża je do siebie estetyka, zakładająca
prostotę, redukcję, oczyszczenie. Wspólna im zasada redukcji środków architektonicznego wyrazu pozwala zaliczyć te dążenia do nurtu, który można określić mianem tendencji minimalistycznych.
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Jacques Herzog [za:] J. Kipnis, A Conversation (with Jacques Herzog), „ElCroquis” 2000 nr 60+84, s. 35
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B. Stec, Trzy rozmowy z Peterem Zumthorem, [w:] „Architektura & Biznes” 2003 nr 2, s. 21
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TENDENCJE MINIMALISTYCZNE ARCHITEKTURY DOMÓW JEDNORODZINNYCH
Na skraju dwu światów: jednego, z którego wyrasta, a który przerasta największym wysiłkiem swego ducha, i drugiego, do którego się zbliża w najcenniejszych swych wytworach, stoi człowiek, w żadnym z nich naprawdę nie będąc
„w domu”. Chcąc się na skraju tym utrzymać, pętany wciąż od nowa przez
bezwład świata fizyko-biologicznego, ograniczony jego naturą w swych możliwościach, a zarazem czując jego niedostatek i jego nieodpowiedniość do ludzkiej swej istoty, wydobywa człowiek z siebie moc twórczego życia i otacza się
nową rzeczywistością. Ta rzeczywistość dopiero odsłania mu perspektywy na
zupełnie nowe wymiary bytu, ale w tym nowym, przeczuwanym świecie znajduje moce równie mu obce, jak świat z którego przychodzi i znacznie bardziej go
przerastające niż to wszystko do czego on dorosnąć potrafi.90
Idea – poszukiwanie esencji
Dla twórców omawianych w pracy obiektów wybór języka minimalistycznego przy „tworzeniu nowej rzeczywistości” zdaje się być efektem poszukiwań istoty, esencji architektury. Kształtując domy jednorodzinne, stanowiące jedynie wycinek świata architektury,
pewni architekci starali się i nadal starają wydestylować cechy fundamentalne tej grupy
typologicznej. Dla takich twórców jak Antonio Campo Baeza, dla którego – jak stale podkreśla – architektura stanowi coś więcej niż formy91, IDEĄ jest właśnie odkrywanie esencji.
Idea poszukiwania esencji architektury (domu jednorodzinnego) będąc konceptualnym
pojęciem, poprzez pojęcia-narzędzia (jak uproszczenie-oczyszczenie, porządek, pustkę,
introwersję) – dąży do to ucieleśnienia „skonstruowanej idei” i determinuje poetykę jej
wyrażenia. Te abstrakcyjne pojęcia, które są rozwinięciem i konsekwencją nadrzędnej
idei –poszukiwania esencji – mają następnie bardziej bezpośredni i namacalny wpływ na
kształt przyjętej formy.
„Minimalistyczna” forma nie jest więc dla twórców celem samym w sobie, staje się środkiem do wyrażenia istoty domu. Język minimalistyczny jest dla twórców czymś najbardziej
naturalnym, pierwotnym, fundamentalnym. Wybór tego rodzaju języka jest świadomy i nie
jest on z pewnością wynikiem „zaniechania” procesu projektowania, mimo że przeniesienie idei w fizyczną rzeczywistość za pomocą języka minimalistycznego może zdawać się
utopią. To nie zawsze podobne wynikowe formy łączą opisywanych twórców – przyjęte
formy mogą zdawać się bardzo różnorodne. Wspólne jest poszukiwanie esencji czerpiące z nurtu tendencji minimalistycznych i idea ta w prezentowanych obiektach pozostaje
silnie wyczuwalna i czytelna. Wspólna droga łączy architektów, prowadząc do różnych
rozwiązań mieszczących się w ramach jednego sposobu myślenia.
Idea zamieszkana
Antonio Campo Baeza kontynuując swoją myśl twierdzi, że „bez budowania nie ma
prawdziwej architektury. Architektura to coś więcej niż idea”. 92 „Projektowanie architektury może jedynie przebiegać przez formy.”93 – to natomiast słowa Kazuo Sejimy. Poszukiwanie wychodzące z surowych zasad języka minimalistycznego rozwija utworzoną ideę,
zmieniając architekturę w coś więcej niż konstrukcję. Twórcy dążą do osiągnięcia zgodności rzeczy i idei-pomysłu. Powstaje więc architektura zbudowana „na myśli”.
90

R. Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość, [w:] Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1987, s. 38
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„Zamieszkanie idei” w przypadku domu jest szczególnie skomplikowane. Tutaj ślad
obecności człowieka, jego indywidualne potrzeby nakładają duże utrudnienie w poszukiwaniu uniwersalnego-idealnego rozwiązania obiektu. Jednak pojęcie formy będzie pełniejsze, jeżeli będzie ona skonfrontowana z życiem, „ponieważ intelektualna czysta analiza nie jest wystarczającą, by uchwycić w pełni ducha formy, może jedynie ją przybliżyć.
(…) Forma może być rozumiana przez zamieszkanie w niej z jej wszystkimi towarzyszącymi okolicznościami a nie przez słuchanie jej opisów i oglądanie obrazów”.94
Wyniki tych poszukiwań – formy posługujące się językiem minimalistycznym, które wydają się trudne do przyswojenia, tym bardziej potrzebują usankcjonowania przez ich użycie.
Idea zostaje uprawomocniona zamieszkaniem. Nie chodzi o estetyzacje formy, która
pozbawiona jest możliwości jej użycia. Każdy z opisanych w pracy domów spełnia warunki funkcjonalne, chociaż niektóre rozwiązania wydają się być bardzo radykalne. Twórcy skupiają się na rzeczywistości, – a program oparty jest na realistycznych poszukiwaniach. W każdym selektywnym procesie, a takim jest poszukiwanie esencji, problemem,
jaki się pojawia, jest potrzeba zdefiniowania istoty-potrzeby. Zdefiniowanie istotnego odbywa się już więc na gruncie czysto subiektywnym. Spierając się o istotność pewnych
elementów nie można obejść się bez podawania w wątpliwość podstawowej potrzeby
rzeczonego elementu architektonicznego, przedmiotu, funkcji.
„Pewnego dnia, gdy artysta wyszedł z morza ociekając światłem i mając na sobie tylko
sól i pianę, przybył do gaju pomarańczowego i zdecydował stworzyć tam swoje miejsce
odpoczynku. Z plecami zwróconymi ku słońcu i twarzą w stronę swego długiego cienia,
wskazał rozpostartymi rękami cztery główne punkty określające kwadrat. Zrobił podłogę
z kamienia, otoczoną czterema wysokimi białymi ścianami. W ścianie, która skierowana
była w stronę zachodu słońca, stworzył drzwi, i po przekroczeniu progu, został zamknięty
w spokojnym, otoczonym ścianami miejscu. Wtedy w środku podzielił czworobok na trzy
równe części, wznosząc dwie ściany wyższe niż te otaczające. Położył na nich stropy,
tworząc jedno patio z przodu a drugie z tyłu. W ścianie zrobił drugie drzwi, by móc wejść
do wyższej i ciemniejszej przestrzeni. Wewnątrz przebił i ukształtował białą ścianę, rzeźbiąc cienie światłem. Wznosząc kolejne ściany, ustanowił cudowne relacje. Posadził cztery zielone drzewka cytrynowe, dwa na patio z przodu i dwa na patio z tyłu. I tam z tyłu,
zakańczając oś wszystkich drzwi, wykopał dół w ziemi, z którego woda będzie śpiewać
budząc drzewka cytrynowe z białymi kwiatami, które zaleją powietrze zapachem raju.
I artysta pomyślał, że ta przestrzeń teraźniejszej nieobecności, pełna światła, spokoju
i piękna, była lepsza niż szalony zewnętrzny świat, w którym męczy się nasza społeczność. I widząc, że to co zrobił było dobre, osiadł tam, by żyć szczęśliwie po wsze czasy.”95
Tekst Antonio Campo Baezy będący swego rodzaju mitycznym opisem powstania jednego z projektów architekta pokazuje, że stworzenie miejsca do mieszkania warunkowane
najprostszymi potrzebami skutkuje architekturą składającą się z elementów najbardziej
istotnych, a co za tym idzie formą sprowadzoną do esencji. Ten idealny rajski opis nie
pozostał jednak tylko ideą, przyjął formę rzeczywistą w postaci zrealizowanego Gaspar
House.
Istota – prawda – autentyczność – praforma
Mies van der Rohe natomiast, poszukując jądra, esencji, platońskiej istoty rzeczy często
cytował dwa zdania, kolejno za świętym Augustynem i świętym Tomaszem: „Piękno jest
blaskiem prawdy” i „Prawda leży pomiędzy myślą a rzeczą”.96 Z tego punktu widzenia,
94

Fernando Távora, Da organização de espaço, Casabella, 693, [za:] G. Leoni, In Search of a Rule. The Architecture of Eduardo Souoto de Moura; [w:] A. Esposito, G. Leoni, Eduardo Souoto de Moura, Electa, Milano
2003, s. 17
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piękno, nie będące subiektywną kreacją, lecz rzeczywistością samą w sobie97, jest warunkowane prawdą, autentycznością danej rzeczy. Mies szuka autentyczności w dosłownym użyciu materiałów i skupieniu na detalu wykończeniowym. U Miesa nowe piękno jest
manifestowane przez odejmowanie, w drobiazgowym procesie, który eliminuje wszystko,
co nie jest istotą rzeczy. Podążając przeciwną drogą98, niemiecki architekt osiągnął ten
sam efekt co twórcy minimal artu w ramach posługiwania się materiałami.
Dwa lata przed śmiercią Mies van der Rohe przywołał swoją wcześniejszą współpracę
z Peterem Behrensem i stwierdził, że tenże ujawnił mu praformę (ur-form), rodzaj „materializacji istotnego znaczenia”. Jak wspominał „Ujawnienie praformy, która ma nadać
znaczenia erze, będzie powolne. Nie wszystko ukazuje się w widocznym planie. Decydująca walka ducha ma miejsce na niewidzialnym polu walki”.99

Ryc. 15. Gaspar House, Alberto
Campo Baeza, Zahora, Kadyks,
Hiszpania, 1992. Źródło: Alberto
Campo Baeza - Works and
Projects, (red.) Antonio Pizza,
Editorial Gustavo Gili, Barcelona
1999
Fig. 15. Gaspar House, Alberto
Campo Baeza, Zahora, Spain,
1992. Source: Alberto Campo
Baeza - Works and Projects,
(ed.) Antonio Pizza, Editorial
Gustavo Gili, Barcelona 1999

Znajdowanie form
Z pozycji artystów minimal artu potrzeba używania podstawowych geometrycznych elementów nie łączyła się z zamiarem stworzenia nowych form i zbudowanych przestrzeni,
lecz przeciwnie – z potrzebą powtórnego odkrycia pierwotnej energii napięcia estetycznego, w bezpośredniej fizyczności pierwotnych struktur, w ich konkretnych obiektywnych
wymiarach, w bliskiej relacji z otoczeniem. Również architektura prostoty już począwszy
od cysterskiej zakładała, by nie wynajdywać niczego nowego i powrócić do początkowego jej kształtu.
Od Hendrika Berlage100 pioniera holenderskiej architektury modernistycznej, Mies van der
Rohe przejął zainteresowanie powściągliwością i rezerwą, które nie tylko dotyczyło stosunku do form, lecz obejmowało „niewymyślanie” żadnych. „Stało się dla mnie jasne, że
zadaniem architektury nie jest wymyślanie form”, twierdził Mies, „lecz ich znajdywanie”.101
Architekt nie powinien zaangażować się w projekt jako twórca, wynalazca lub ten, który
rozwiązuje problemy, lecz jako medium wynoszące długo ukryte prawdy na światło
97

“Truth is the significance of fact”, Mies van der Rohe (cytowany przez Petera Cartera w „Architectural Design”,
03.1961) [w:] K. Frampton, Modern Architecture …, op. cit. , s. 161
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Idealistyczny radykalizm Miesa różni się od materialistycznego radykalizmu minimalistycznych rzeźbiarzy,
nawet gdy te skutkują podobnymi formami. „W relacji tożsamości, jaką architekt ustanawia między myślą
a rzeczą, podmiotem a obiektem, ideą a materiałem, drugi termin jest podporządkowany pierwszemu i on staje
się źródłem znaczenia.”[w:] A. Zabalbeascoa, J. Rodriguez Marcos, op. cit., s. 68
99
Ibidem, s. 65
100
Filozofia Berlage zainspirowała również teorie Miesa dotyczące „architektonicznej spójności” i „strukturalnej
szczerości”.
101
M. van der Rohe [za:] K. Frampton, Modern…, op. cit., s. 161
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dzienne. Następuje „ostateczna demaskacja nagich architektonicznych prawd”.102 Co za
tym idzie, w architekturze poszukującej esencji aspekt innowacyjny, zarówno w rozwiązaniach formalnych, jak i technicznych nie jest podkreślany ani rozwijany.

Ryc. 16. Biagetti House, Ag Fronzoni, Isola di Capraia, Włochy, 1974. Źródło: F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002.
Fig. 16. Biagetti House, Ag Fronzoni, Isola di Capraia,
Italy, 1974. Source: F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002.

Ryc. 17. Studio Zumthor, Peter Zumthor, Haldestein,
Szwajcaria, 1985- 1986. Źródło: F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002.
Fig. 17. Studio Zumthor, Peter Zumthor, Haldestein,
Switzerland, 1985- 1986. Source: F. Bertoni, Minimalistische Architektur, Birkhäuser, Berlin 2002.

Architektura autoreferencyjna (object-centred architecture)
Narzędziem umożliwiającym stworzenie architektury, w której istnieje analogia pomiędzy
ideą – myślą racjonalną a zbudowaną rzeczą jest abstrakcja. To właśnie przez proces
abstrakcji następuje zredukowanie obiektu i ukazanie esencjalnej formy w nim ukrytej.
Prawa abstrakcji pozwalają wyselekcjonować esencję architektury. Abstrakcyjna wrażliwość wzmacnia przejście od wrażenia do percepcji i od percepcji do koncepcji.
Jedną z cech szczególnych związaną z procesem abstrakcji jest rezygnacja z aspektów
komunikatywnych, symbolicznych, historycznych i urbanistycznych. Praca twórcy posługującego się abstrakcją jest procesem silnie konceptualnym, a nie nostalgicznym czy
stylistycznym. „Jeśli można było stwierdzić, że miasto i kultura były dwoma paradygmatami najważniejszymi dla architektury począwszy od lat 60. XX wieku, dla tych architektów te dwa modele od tego czasu straciły jakąkolwiek ważność.”103 Abstrakcja, oczyszczenie odsuwają znacznie od architektury aspekty kulturowe i kontekstualne. Architekci
badają nieznane pola wolne od konwencjonalnych architektonicznych koncepcji.
Brak odniesień skutkuje następną cechą: charakterem autoreferencyjnym dzieła architektonicznego. Zjawisko to, nieodnoszące się wyłącznie do architektury posługującej się
językiem minimalistycznym, pochodzi wprost ze świata sztuki. Idea „object-centred architecture” przejawia się we wzmocnieniu obecności budynku przez podkreślanie jego war102
103

G. Auer, On the Usefulness …, op. cit., s. 109
J. M. Montaner, Taksonomia minimalizmu (tłum. U. Pytlowany) [w:] V. E Savi; J. M. Montaner, op. cit., s. 21
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tości jako „obiektu”. Autoreferencyjność to idea mówiąca, że znaczenie architektury polega na odzwierciedlaniu jej środków. Osiągane jest to przez różnorodne zabiegi formalne
często kontrastujące ze sobą: zarówno przez wspomnianą abstrakcję, odrealnienie, dematerializację, jak i masywność, monumentalność. Aaron Betski opisując dzieła Davida
Chiperfielda pisze, że stworzone przez niego formy „są nieprzeniknione, nieodgadnione,
czasem ledwo egzystują, a ukończone dzieła balansują na granicy między całkowitym
zniknięciem i mocnym wyrażeniem się”.104
Dla twórców minimal artu, dzieło ani nie odwołuje się do niczego, ani nie wywołuje niczego poza sobą. Dzieło sztuki jest samoodnoszące, ponieważ zaczyna się i kończy na sobie i wyjaśnia tylko swoja materialność, faktyczność i oczywistość. Donald Judd odnosił
się do swoich prac jak do specific objects, które nie są znakiem czegokolwiek i nie mają
żadnego innego odniesienia niż do samych siebie, stąd ich swoistość, specyficzności.
„Zupełnie wolna sztuka nie przejawia się w malarstwie bądź rzeźbie, lecz w czystym
obiekcie” 105, pisał francuski pisarz André Malraux. Prace minimalistów nie są wyrazem
ogólnej idei, lecz namacalnymi obiektami fizycznymi, które są „twórcami”, katalizatorami
percepcji i oddziaływań. Jak pisał Harold Rosenberg, dzieła minimalistyczne raczej „ukazują niezależne istnienie obiektu artystycznego znaczącego samego w sobie”106 niż
w relacji do prac z przeszłości lub społecznych idei i indywidualnych emocji.
Taka odizolowana, autonomiczna forma doświadczenia estetycznego miała również
wpływ na samo-odnoszący się (self-referential) charakter architektury Miesa van der Rohe. U Miesa mamy do czynienia z dziełem, które nie odnosi się, nie przypomina niczego
poza sobą: wydarzenia, momentu w historii, społeczności, jej pochodzenia, społecznych
lub moralnych wartości. Mies chronił dzieło architektoniczne od jakiejkolwiek pokusy zrobienia z niego nośnika innych znaczeń lub wyrażeń innej zawartości. Również słowa
duetu Herzog & de Meuron opisujące co jest dla ich ważne w architekturze zdają się wyjaśniać ten aspekt: „Jesteśmy bardziej zainteresowani bezpośrednim fizycznym, emocjonalnym działaniem. Nie szukamy znaczenia w naszych budynkach. Budynek nie może
być czytany jak książka… Budynek jest budynkiem. W tym sensie, jesteśmy absolutnie
antyreprezentacyjny”.107 Powstaje zatem architektura „zupełnie pozbawiona narracji
i pozostająca w sferze milczącego stylu abstrakcji” 108, która w niezwykle wyraźny sposób
zaznacza swoją materialną obecność.
W architekturze znika typologiczna identyfikacja, gdyż często brak jest jakichkolwiek odniesień. Budynki ani skalą, ani formą nie nasuwają skojarzeń z funkcją – w tym wypadku
mieszkaniową. Niepokój wywołuje brak elementów typowych dla architektury domów, jak
podkreślone wejście, okna, balkony, tarasy, schody.
Kolejną cechą jest bezczasowość tych obiektów, – nadająca budynkom wartość uniwersalną, stawiając je ponad czasem. Już dla Adolfa Loosa idealną sytuacją było, gdy forma
obiektu była utrzymywana nienaruszona jak długo obiekt istnieje. Trzeźwość miała lepiej
przeciwstawić się płynności mody i zmianom gustów. Campo Baeza z kolei twierdzi, że
„dla prawdziwej architektury zbudowana idea jest na zawsze, urzeczywistniając pragnienie trwania, z nutą wieczności”.109 W jego architekturze „czas chronologiczny jest zawieszony w zamrożonej wieczności. Czas jest zbudowany światłem, które powoli, ale pewnie
eliminuje powierzchowne atrybuty, którymi architektura jest zbyt często ozdobiona. Architektura zbudowana z czasu i światła jest oporna czasowi i zmianom i aspiruje do klasycz-
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nej trwałości”.110 Powstała architektura nie podporządkowująca się niewolniczo obowiązującym tendencjom stylistycznym, koncepcje budynków, które nie ulegają przemijającym
modom, ale konsekwentnie podążają wytyczonym szlakiem poszukiwania esencji. Dzięki
temu budynki odznaczają się ponadczasowym charakterem.
Mies van der Rohe szukając autentyczności czerpał z platońskiej wiary w uniwersalia.
Platon umieścił ponad wejściem do swojej akademii sentencję: „Kto nie zna geometrii, nie
może wejść do mego domu”.111 Zakładał bowiem, że tylko geometria odnosi się do podstawowych uniwersaliów, które istnieją poza przemijalnością i wielopostaciowością rzeczy. Twórcy poszukując esencji architektury zakładają, że jest ona wartością uniwersalną.
Słowo monument etymologicznie odnosi się do pamięci, stałości, a monumentalność jest
z pewnością przykładem trwałości, niezmienności. Monumentalność jest kolejnym aspektem charakteru autoreferencyjnego dzieła. Pozbawione ornamentu fasady, surowe bryły
nadają często uderzający, monumentalny, ciężki charakter budynkowi. Wizualna gęstość
jest następnym percepcyjnym wynikiem redukcji języka, jednolitości i silnego wpływu
elewacji, nie zawsze wynikającego z używania ciężkich materiałów. Monumentalność
wynika nie tylko z użycia ciężkich materiałów, lecz z jednolitości, monochromatyczności.
Dematerializacja i monumentalność w tym wypadku nie wykluczają się. Architektura odwołuje się do subtelności, do efemeryczności, do tego co widoczne poza zwykłym spojrzeniem i prostoty, jaką osiąga monumentalność. Wiele z tych budynków jest uderzających w ich rozwadze, są monumentalne bez bycia spektakularnymi. Monumentalność
architektury nurtu tendencji minimalistycznych jest wyraźnie różna, ponieważ powściągliwa i, co za tym idzie, nietypowa. Umieszczenie obiektu na platformie, podwyższeniu,
cokole również wzmacnia jego obecność. Podniesienie podstawy lub umieszczenie budynku na piedestale nadaje budynkowi status „dzieła sztuki”, stwarzając dystans między
nim a otoczeniem i widzem.
Wybrane obiekty podzielono na cztery grupy odpowiadające przyjętym zagadnieniom:
prostota, pustka, porządek, introwersja. Wydaje się, że te cztery aspekty dotyczące
formy architektonicznej i kształtujące ją są najistotniejsze, najbardziej spójne wśród innych cech tej grupy obiektów i są najbardziej reprezentacyjne. Te abstrakcyjne pojęcia
będące narzędziami w poszukiwaniu idei domu jednorodzinnego służą temu, by przetransponować ideę w fizyczną rzeczywistość.
C. d. n.

CONTEMPORARY MINIMALISTIC TENDENCIES
IN ARCHITECTURE OF ONE-FAMILY HOUSES. PART I.
INTRODUCTION. MINIMALISMS
Minimalism in last decades of 20th century became in architectural discourse a very
popular term. What was once austere, plain, quiet or uncomplicated is now minimalistic or
minimal. In time of blurred boundaries and coexistence of different ideas and architectural
trends, minimalistic tendencies have become one of the most clear design tendency.
Announcement of „minimalism” referred originally to visual arts movements. It derives
from notion of Minimal Art, that was created to describe works of American scene artists
in late Fifties of 20th century. Authorship of the term is ascribed to Barbara Rose, who in
110
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1965 featured a new tendency in art, that lied in reducing of forms to their minimum. The
term has been given legitimate standing by Richard Wollheim in his essay on Minimal Art
in 1965. Minimal Art observed from Sixties has continued uninterrupted to transform at
the beginning of Nineties to New Minimalism. The notion of Minimalism has been than
used to describe phenomena in other disciplines: literature – Raymond Carver, music –
John Cage, Philip Glass, theater – Robert Wilson, design – Donald Judd, AG Fronzoni. In
architecture the phenomenon was recognized and labeled above all in the mid Eighties of
20th century.
In 1988 special issues of the Italian architectural journal Rassegna and the German Daidalos112 were devoted to an analyze of the phenomenon. In 1994 Architectural Design
also copied the idea. Charles Jencks the great name-giver has classified Minimalism to
“Neo Modernism”. For the phenomenon to be news, however, when there were already
several neo-modernisms, it was more operative to take up the name ventured by the
Europeans. For this reason, the theory of minimalism in the visual arts explained an observable difference between Richard Meier and John Pawson for example, who would be
difficult to qualify to one coherent category.
Designer Massimo Vignelli attempting to achieve definition of minimalist phenomenon in
architecture writes: “Minimalism is not a style, it is an attitude, a way of being. It is a fundamental reaction to noise, visual noise, to disorder and vulgarity. Minimalism is a yearning for the essence of things, not their appearance. It is a persistent search for purity, the
expression of an uncontaminated entity, the search for serenity and for silence, in term of
presence, for the profundity of spaces, space as immensity. Minimalism goes beyond
time – it is timeless, it is made from noble, simple materials, it is the immobility of perfection, it represents essence itself, rid of all useless daubs, not bare but completely defined
as a whole, in its own being” 113.
Taking into account above-mentioned consideration on minimalism’s definitions in architecture it was considered that it is not a definite, limited style but rather as a way of thinking, esthetical approach or/and ethical one and that is why it was decided to define it as –
“minimalistic tendencies” – not minimalism (though in literature it is broadly applied as
such).
ARCHITECTURE OF SIMPLICITY. GENEZIS AND HISTORY OF THE IDEA
Among ever-lasting aspirations of art there is one attempting to limit, reduce. A glance at
chronological map of art history shows wheels of reductive cultures turning a wide spectrum – from the old ones, caused by asceticism, indifference to the world, to modernistic
ones, caused by revolution in approach to culture, technique. Nonlinear history of the
idea indicates complexity, that goes beyond the simple origin from one source.
One of them is austere architecture of Cistercian abbeys, emphasizing light, proportions,
restrained detail, material and shapes and clarity of space. In traditional Japan esthetic
serenity, modesty, order take an important place as well. It is also necessary to call forth
the time of technical culture of the beginning of 20th century, time of new constructional
solutions and materials. First artists responded to this change, climate of time. In place of
figurative painting abstract painting - compositions formed of figures, colorful planes, lines
- has appeared. To these spirit of time Adolf Loos fitted in and proclaimed that - ornament
is a crime. Ornament, walls’ decorating has lost its sense. At that time the famous watchword of Mies van der Rohe – less is more – has appeared and become a motto of creators enrolled in stream of minimalistic tendencies in architecture. As an important origin
Minimal Art is also underlined. Artists as Carl Andre, Sol LeWitt, Donald Judd, Robert
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Morris among others, build sculptural compositions using elementary volumes – cubes,
rectangular prisms, planes, modular grids – individually or set in series.
DEVELOPED MINIMALISTIC TENDENCIES IN ARCHITECTURE
Ideas initiated in the past are still current. There are places where minimalistic tendencies
are strongly represented. Creators are radically limiting means of expression – using
forms reduced to fundamental volumes. Chosen material – concrete, stone, glass – expresses the form. In literature names derived from countries or regions are used: London
Minimal, Mediterranean Minimal, Swiss Minimal, Japan Minimal – there creators that can
be located in the field of minimalism are acting,: John Pawson, David Chiperfield, Caruso
St. John, David Adjaye; Caludio Silvestrin, A. C. Baeza, Eduardo Souto de Moura, Peter
Zumthor, Herzog& de Meuron, Diener & Diener, Tadao Ando, Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa, Shingeru Ban, Shinichi Ogawa.
MINIMALISTIC TENDENCIES IN ARCHITECTURE OF ONE-FAMILY HOUSES –
SEARCHING FOR ESSENCE
For creators discussed in the paper the choice of minimalistic language is a result of looking for architecture’s essence of the matter. Creating one-family houses, which are only
an extract of architectural world, creators are trying to distill fundamental features of these
typological group. For artists such as Antonio Campo Baeza, for whom – as he still underlines - architecture is something more than forms114, the IDEA is to uncover the essence. The idea of looking for architecture’s of one-family house essence being a conceptual notion, by tools-concepts as simplicity-clearance, order, emptiness, introversion –
aims at materialization of “constructed idea” and determines the poetic of its expression.
These notions, that are development and consequence of superior idea – looking for
essence – have more immediate and perceptible influence on the shape of the chosen
form. A common path unites architects, leading them to different solutions fitted in frames
of one way of thinking.
To be continued…
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STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę przeanalizowania specyfiki struktur zurbanizowanych w Japonii
w celu znalezienia nieoczywistych paralel ze strukturami miast opartych na wzorcach
europejskich. Wgląd w wybrane procesy i zjawiska dotyczące Tokio, Kioto czy Osaki,
a także analiza krytycznych poglądów badaczy na ten temat jest kanwą do sformułowania kilku wniosków na temat uniwersalnych zasad funkcjonowania metropolii.
Słowa kluczowe: architektura japońska, przestrzeń zurbanizowana, przestrzeń przejściowa (zmiany), przestrzeń społeczna.
ABSTRAKT
In the article an attempt has been made to analyze the specificity of urbanized areas in
Japan. The intention to find non-obvious connections with European cities was the principal motif behind this research. An insight into selected processes and phenomena related
to Tokyo, Kyoto, or Osaka as well as critical analysis of various researchers' opinions
formed canvas to conclude with several observations concerning universal rules metropolitan areas are subject to.
Key words: Japanese architecture, urban space, transition space, social space.
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1. EX PLURIBUS UNUM
Odległy od nas o dziesięć tysięcy kilometrów wyspiarski kraj Dalekiego Wschodu jest
wystarczająco dalekim odniesieniem do realiów polskich, by wizerunek przestrzeni miast
japońskich stanowił swoistą referencję pokazującą aktualność i racjonalność mechanizmów kreujących zarówno samą przestrzeń zurbanizowaną i rytm życia przebywającej
w niej społeczności, jak i definiujących jej cechy i determinujących jakość. To z głębokich
i nie mających analogii różnic kulturowych jesteśmy w stanie odczytywać prawdę o ponadczasowych i uniwersalnych regułach, którym poddaje się miasto i krajobraz. Właśnie
podobieństwa dostrzegane w obcości są tym, co stanowi ostateczną weryfikację naszego
teoretycznego aparatu wykorzystywanego przez nas do badania, diagnozowania i świadomego oraz pozytywnego przekształcania naszego środowiska przy użyciu architektury
i urbanistyki.
Ewidentnie miasta Dalekiego Wschodu kształtując swoje historyczne oblicze wykorzystywały zupełnie inną strukturę i hierarchię przestrzeni służącą do budowania środowiska
zurbanizowanego (Paine i Soper, 1981: 325-327). Japońskie miasta, choć dziś stanowią
wzorce nowoczesnych metropolii, tradycyjnie strukturalizowane były według ściśle wyznaczanych osi północ-południe (Krstic, 1992: 24). Wolne od tradycji klasycznej i średniowiecznej reformy miejskiej, przyswajające wskutek szokowej terapii szablony społeczeństwa zindustrializowanego, uzyskały opinię kompozycji chaotycznych, a w najlepszym przypadku spontanicznych, negujących ze względów kulturowych potrzeby kreowania przestrzeni publicznej. Kakofonia form, znaków przestrzennych, które żyją dla
ulicy i dla których ulica została powołana do życia, domniemywane przyzwolenie na to, by
naturalny bieg rzeczy formował dynamikę fluktuacji układu miasta – wszystkie te czynniki
zostały w źródłach literaturowych uznane za specyficzny fenomen, za rodzaj kulturowej
wizytówki miast japońskich (Tajima i Powell, 1997: 4).

Ryc. 1. Wnętrze jednego
z pomieszczeń
zespołu
świątynnego Ryoanji, Kioto.
Źródło: R.Barełkowski
Fig. 1. The interior of one of
Ryoanji
Temple
rooms,
Kyoto. Source: R. Barełkowski

Rzadko zastanawiamy się, jak ma się ten (nie)ujarzmiony chaos przestrzeni miast do
poddanej absolutnym rygorom wyrafinowania w prostocie japońskiej sztuki. Do perfekcjonizmu i zdolności zapisywania w redukcjonistycznej formie wieloznacznego przekazu.
Do umiejętności pozadoktrynalnego łączenia bezwzględnej ortogonalnej geometrii i swobody ruchu ręki wyrażonej w kaligraficznym geście. A przecież wszystkie te składniki są
wytworem jednej kultury.
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Niewątpliwie nasz kod kulturowy zwodzi nas na manowce, podpowiadając niewłaściwe
referencje, wskazując analogie tam, gdzie ich nie ma, przemilczając oczywiste cechy
wspólne, ukryte pod warstwą inności. Pięknie mówi o tym Tanizaki posługując się wizerunkiem japońskiego wnętrza jako równocześnie analizowanym pojęciem dosłownym
i metaforą japońskiej kultury. Tam gdzie Europejczyk czy Amerykanin dostrzega tatami,
papierowe ściany i drewniane ramy, tam rodzimy mieszkaniec odczytuje znaczenia zawarte w dynamicznie zmieniającej się grze światłocienia (Tanizaki, 1977: 18-19).

Ryc. 2. Aneks do świątyni
Higashi Honganji, arch. S.
Takamatsu, Kioto. Źródło: R.
Barełkowski
Fig. 2. Extension to Higashi
Honganji Temple, arch. S.
Takamatsu, Kyoto. Source:
R. Barełkowski

Nie można powiedzieć, że fundamentalne dla japońskiego postrzegania świata założenie
o nierozerwalności pierwiastków rozumowego i emocjonalnego, było czy jest obce naszemu rozumieniu rzeczywistości. Jak wskazuje Richie, choćby Bruyère w XVII wieku
preferował ten punkt widzenia (Richie, 2007: 16). W naszym pędzie do systematyzacji,
do szczegółowego opisania zjawisk niedających się do końca poddać sekcji, w naszym
dalej kontynuowanym zawziętym wysiłku, by żywy organizm osobne zrozumieć przez
rozpatrywanie jego poszczególnych składników diagnozowanych post mortem tego organizmu gubimy zdolność do automatycznego (lub intuicyjnego) syntezowania danych,
bowiem natychmiast uruchamiamy ów tutaj feralny aparat analityczny, próbujący nazywać części, a później z nich składać całość. Różnicę poznać po skutkach – znów przywołam Richiego – w kraju wschodzącego słońca mimesis jest odrzucana, a działania imitują
treść, nie formę, znaczenie, nie powierzchowność (ibid.: 19). Jak stwierdza Tanizaki,
piękno może być zrodzone jedynie z prawdziwego (prze)życia (Tanizaki, op. cit.: 18),
ujętego w sposób całościowy. Jest to kontemplacja ukierunkowana na całościowe i momentalne zrozumienie rzeczywistości. Nie ma znaczenia, że rzeczywistość zmieni się, nie
jest ważne, że w owej chwili nie uzyskamy kontroli nad realiami. Nagrodą jest wejrzenie
w to, co nas otacza, być może rodzaj epifanii, a także inspiracja do kreacji w harmonii
z naturą rzeczywistości.
Japońskie miasto, w tym jego zróżnicowane oblicza, ukrywa – jak sądzę – klucz do odczytania tego, co naprawdę ważne w każdym z miast. Pokazuje, co jest rzeczywistym
rdzeniem struktur urbanistycznych i które relacje, które interakcje są dla tego złożonego
tworu cywilizacyjnego nie tylko uniwersalne, ale i ponadczasowe. Miasto odległego kraju
daje nam, w toku konfrontacji, możność zrozumienia naszych własnych miast, ich różnorodności, tego, co w nich poprawne oraz tego, co w nich naprawdę negatywnie oddziałuje
na jakość życia.
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Ryc. 3. Muzeum literatury w
Himeji, arch. T. Ando.
Źródło: fot. R. Barełkowski
Fig. 3. Himeji Museum of
Literature, arch. T. Ando.
Source: photo R. Barełkowski

2. SPLOT TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI
Kioto jest świętym miejscem dla Japończyków, Krakowem dalekowschodnich wysp.
Wzorcem historycznego sposobu planowania miast przyjętym pierwotnie w Fujiwara
i równocześnie w Nara (Paine i Soper, op. cit.: 327). Szachownicowy układ przestrzenny
jest prostym i uniwersalnym zastosowaniem zasad geometrii praktycznej – nie odwołującej się do jakichkolwiek organicznych czy tym bardziej humanistycznych konotacji, tylko
eksplikujący prymat ekonomii i pragmatyki nad pięknem. Jest to układ daleki od nieporządku, jego hierarchia daje odniesienie do siedziby daimyo, wzajemne położenie poszczególnych kwartałów odzwierciedla pozycję społeczną i możliwości. Czy dziś tak znacząco różnią się miasta krajów przyległych do akwenu Oceanu Spokojnego? Czy siatka
prostokątnych bloków nie jest odwiecznym i intuicyjnie wpisywanym w kształt miasta
komponentem, który niezależnie narzucał się zarówno pionierom cywilizacji chińskiej,
władcom Teotihuacan w II w. p.n.e., jak i współcześnie w miastach amerykańskich takich,
jak Salt Lake City czy Los Angeles?

Ryc. 4. La Porte w dzielnicy
Shinsaibashi w Osace, arch.
Tadasu Ooe. Źródło: fot. R.
Barełkowski
Fig. 4. La Porte in Shinsaibashi district, Osaka, arch.
Tadasu Ooe. Source: photo
R. Barełkowski
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Kioto jest może w największym stopniu wzorcem łączenia utrwalania tradycji, respektu
dla przeszłości architektonicznej wyrażonej w wyjątkowym nasyceniu zespołami świątynnymi wtłoczonymi w ponadmilionowe miasto, kreującymi swoje pełne zieleni enklawy
przypominające o dawnych relacjach przestrzennych, w ramach których większość z nich
położona była poza granicami struktur zurbanizowanych. Ale czyni to w sposób, który
nazwałbym uwolnionym w znacznym stopniu od brzemienia dogmatów – choć te są
obecne w kwestiach ochrony dziedzictwa narodowego jak Higashi Honganji czy Kiyomizu, to nie odciskają negatywnego piętna na sylwecie miasta. Ta, dość swobodnie kształtowana, okaleczona niekiedy współczesnymi intruzjami, pozostaje wierna stonowanej
w sumie skali. Dopuszcza jednakże pełne pole eksperymentowania z formą, wzbogacającą ciche uliczki Gion czy Kawaramachi.
Intrygujące jest przywiązanie Japończyków do nieobecności. Pustka nie jest tym, co nam
z nią się kojarzy. Pustka jest wyrazem potencjału, naczyniem, które można napełnić, albo
na napełnienie którego (samoczynne, bądź spowodowane przez siłę trzecią) można poczekać. Nieuniknione zmiany przestrzeń musi wchłonąć, a człowiek zaadaptować się do
niej. Przemijanie jest czymś, co warto obserwować, z czego warto się uczyć i czerpać
doświadczenie, ale nie warto tego przezwyciężać (Lazarin, 2009: 44-46). W tym rozumieniu pustka staje się miejscem, w którym oczekujemy zdarzenia, które zapełniamy
wyobrażeniowo. Japończyk, być może nieświadomie, zrównuje percepcję przestrzeni
zwykłego pobratymca z percepcją albo wyobraźnią projektanta – obaj usiłują uchwycić
zjawiska i procesy, nie tracąc czasu na nadmierne przywiązanie do form i ich znaczeń.
Formie znaczenie nadaje chwila i kontekst, czasem wieloznaczny jak piktogram albo
znak, niosący niekiedy w zapisie kanji tak wiele różnych treści.

Ryc. 5. Urban Prem Minami Aoyama, Tokio,
arch. Yuko Nagayama. Źródło: fot. R. Barełkowski
Fig. 5. Urban Prem Minami Aoyama, Tokyo,
arch. Yuko Nagayama. Source: photo R.
Barełkowski
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Ryc. 6. Masunaga 1905, Tokio, arch. Makoto Saito. Źródło: fot. R. Barełkowski
Fig. 6. Masunaga 1905, Tokyo, arch. Makoto Saito. Source: photo R.Barełkowski

W Kioto znajdujemy niejeden przykład tego, że upływ czasu, niekiedy jego niszczycielski
strumień dotyka także tych działań, które dla przestrzeni miasta jeszcze niedawno wydawały się cenne. Syntax Building Takamatsu zniknął jednak z Shimogamo – na chwilę
przybrana poza na scenie, na której za chwilę już odgrywana będzie inna sytuacja. Po
Syntax pustka pozostaje niezaleczona, Origin III jest dziś opuszczony, ale podziemny hall
Higashi Honganji jest przewrotną odpowiedzią architekta na potrzebę nicości bądź zanikania. Permanentny aneks do tej cennej świątyni widać jako rysunek posadzki w dziedzińcu – dopowiadający obecność substancji zakrytej, pod ziemią. Zjawia się, gdy staje
się potrzebna, by zniknąć z pola widzenia ledwie przypominając geometrycznym okręgiem ze szkła i betonu, że usuwa się w cień wiekowego świętego przybytku. Być może to
mniej ortodoksyjna aplikacja tego, o czym sam Takamatsu mówi w odniesieniu do praktyki projektowej – projektowanie dotyczy stanu miejsca w danej, krótkiej chwili i to do niej
odnosi się proces (Miyake, 1993: 63).
3. NŌ W SKALI MIASTA
Modelowym miastem, analizowanym jako szczególny twór, jest Tokio. Wielomilionowa
aglomeracja, acentryczna, amorficzna, jedna z największych metropolii świata traktowana
jako gigantyczny poligon dla urbanistów? Rzeczywiście, Tokio jest fenomenem, ale daje
się – w taki analityczny sposób – nazwać jedynie przez zdefiniowanie działań, jakie w nim
zachodzą. Widzimy więc energetyczne pulsowanie tłumu w pobliżu Omotesando Hills,
wzdłuż arterii Shibuya i spokojniejszy, choć też żywy strumień przechodniów w Ginza.
Doświadczamy presji afiszów i szyldów, reklam, multimedialnej feerii przekazu, który w
sumie jednak nie jest na tyle inwazyjny, by przytłaczać. Ale czy ten obraz jest prawdziwy?
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Ryc. 7. Mikimoto Ginza 2, Tokio, arch. Toyo Ito. Źródło: fot. R. Barełkowski
Fig. 7. Mikimoto Ginza 2, Tokyo, arch. Toyo Ito. Source: photo R. Barełkowski
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Ryc. 8. Na narożniku ulic
(z prawej) Cartier Minami
Aoyama, Tokio, arch. Bruno
Moinard. Dalej (po lewej)
The Jewels of Aoyama,
arch. Jun Mitsui. Źródło: fot.
R. Barełkowski
Fig. 8. On street corner
(right) Cartier Minami Aoyama, Tokyo, arch. Bruno
Moinard. To the left the
Jewels of Aoyama, arch. Jun
Mitsui.
Source:
photo
R Barełkowskii

Tokio nie jest kwintesencją japońskości, japońskiego miasta. Jest nieskrępowaną implementacją wybranych cech miasta kultury zachodniej, euroamerykańskiej, narzuconej na
historycznie zdywersyfikowane i wieloośrodkowe założenie urbanistyczne. To niemal
teatralna karykatura, maska ukrywająca aktora w sztuce Nō, którego tożsamość z punktu
widzenia obserwatora nie ma znaczenia. Odgrywana rola wynika z przyjmowanej konwencji obrazowanej przez zatrzymaną w zastygłym grymasie maskę, interpretacja służy
potrzebie chwili i nie sankcjonuje wniosków czy odczuć wykraczających poza tę tymczasową relację – widza i grającego.

Ryc. 9. Ao, Tokio, arch. Sakakura Associates. Źródło: fot. R. Barełkowski
Fig. 9. Ao, Tokyo, arch. Sakakura Associates. Source: photo R. Barełkowski
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Schemat odczytywania stolicy Japonii jako labiryntu, mozaiki, z premedytacją chaotycznej gry kontrastów, histerycznie skojarzonych skal, jest tak silny, że piszą o tym nie tylko
Tajima i Powell (op. cit.: 46) czy Richie (1992: 54-57), ale także sami japońscy architekci
jak Kuma (Bognar, 2005: 186) czy Ito (1995: 8), próbujący przetłumaczyć fenomen Tokio
tym, którzy usiłują zgłębić tajemnicę ambiwalentnego charakteru tej metropolii. Sądzę
jednak – opierając się zarówno na wypowiedziach architektów próbujących nazywać
zjawisko budowlanego boomu w Japonii na przełomie lat 80. i 90., jak i na późniejszej
ocenie sytuacji, już po pęknięciu bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości, gdy ultradynamiczne procesy wymiany substancji budowlanej ustąpiły miejsca powolniejszemu
i roztropniejszemu dysponowaniu wolną przestrzenią (Daniell, 2008: 172), czy wreszcie
na własnej obserwacji – że metafora labiryntu nie jest trafna, że właśnie właściwym jest
percypowanie miasta japońskiego w kategoriach podmiotu zdolnego do przyjmowania
zróżnicowanych i szybko zmienianych masek.
Gdy Kurokawa mówi o niewidzialnej tradycji, tkwiącej w podświadomości mieszkańców
miasta i jego projektantów, a Popham krytykuje rzekomą bezpodstawność tego stwierdzenia wskazując, że w dzisiejszych metropoliach Japonii nie ma specyficznego piękna
i wyczucia harmonii tak oczekiwanego po Dalekim Wschodzie, by mówić o kontynuacji
dawnej tradycji, to ujawnia się tu ponownie schematyzm myślenia, zrutynizowanie oceny
i nałożenia kulturowego imprintu na próbę zrozumienia, która od tego imprintu powinna
być wolna (Academy International Forum, 1994: 8-10). W moim przekonaniu – i nie chodzi tu o apologię japońskiego punktu widzenia – różnica kulturowa sprowadza się do
odczytywania miasta przez jego niematerialną, społeczną i kulturową sferę w odróżnieniu
od typowo europejsko-centrycznego spojrzenia atomizującego miasto, a zatem nawet
jeśli nie negującego, to drastycznie obniżającego szanse na zrozumienie miasta jako
fenomenu niematerialnego, nadrzędnego względem substancji. Jest prawda w słowach
Pophama, że Tokio potrafi być miejscem obrzydliwym, tłocznym, hałaśliwym, nieczytelnym (czy którekolwiek z dużych miast europejskich czy amerykańskich pozbawione jest
tej cechy?), ale nawet to brzydkie Tokio daje nam lekcję umiejętności odrzucania powierzchownych działań. Japończycy z upodobaniem fundują sobie miasto miliona znaków, przeładowane formami, ale wszystkie te krzykliwe, zdawałoby się, obiekty są w swoim otoczeniu stłumione – ich potencjalnie negatywne oddziaływanie znosi się, umożliwiając mieszkańcom szybkie oswojenie się z nowością i potraktowanie tej nowości tak, jak
na to zasługuje. Z rewerencją, jeśli dzieło jest wybitne, z obojętnością skłaniającą do
szybkiej wymiany na nową substancję, jeśli dzieło jest tylko "szatką na jeden sezon".
Ashihara odwołuje się do chaosu jako zasady, co ja sparafrazowałbym jako regułę dozwolonego eksperymentowania (przypadku), do przyzwyczajenia do gwałtownych, czasem katastroficznych procesów przynoszących nieuchronność zmian (Ashihara, 1994:
22). Dzięki temu żywotność miasta pozostaje niezagrożona – nie zależy od formy, pieczołowicie budowanej przez dekady lub wieki, porządkowanej i zamyślonej jako ponadczasowa, a przez to tak wrażliwej, będącej tak słabym punktem. Zależy od ducha miejsca, często nierozbudzonego, ale zawsze posiadającego świeży potencjał do odtwarzania własnej postaci. Dalej Ashihara mówi o wewnętrznej strukturze miasta – nie mając
jednak na myśli struktury stricte materialnej – to ludzie tworzą miasto.
Ta oczywista konstatacja może zdumiewać, nic w niej bowiem odkrywczego. Jednak
głębsze zastanowienie się nad konsekwencjami przyjęcia perspektywy obserwatora,
który skupia się na dynamice układu, nie statyce, ujawnia, że zaczynamy dostrzegać
określony rodzaj przewartościowania. Oto rzeczy wydawałoby się pryncypialne stają się
nieistotne. Oto rzeczy niedostrzegalne zmuszają nas do tego, by usiłować je śledzić, jeśli
zmysły są zbyt ułomne – przy pomocy wyrafinowanych technologii albo lepiej przy pomocy wytrenowanego umysłu.
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4. PŁYNĄĆ Z NURTEM
Na czym polegać ma lectio jakiej jesteśmy świadkami jako obserwatorzy japońskich
miast? Możemy dostrzegać podobieństwa szachownicowej struktury Himeji, Kioto i Osaki, przynajmniej w ich centralnych partiach, widzieć też, że Tokio ma ten układ wielocentryczny, i przez to zaburzony. Możemy widzieć pokrewieństwa struktur miejskich szerzej,
wzdłuż granic basenu pacyficznego, jako rozprzestrzenioną formę kompilowania miast
drugiej połowy świata – raczej spontaniczna, ale zadziwiająca koincydencja. Możemy
wreszcie wyodrębniać przestrzenie koncentracji określonych efektów, reakcji na aktualne
potrzeby ekspresji architektonicznej, jak w tokijskim Aoyama.

Ryc. 10. Typowa uliczka Kioto, przy
której zlokalizowany jest konglomerat obiektów starych i nowych, tradycyjnych i ekstrawagancko nowoczesnych. Źródło: fot. R. Barełkowski
Fig. 10. Typical Kyoto alley, with a
conglomerate of diverse buildings,
old and new, vernacular and extravagantly modern. Source: photo
R. Barełkowski

Ważniejsze wydaje się być ujęcie innych prawidłowości – tych, które mówią nam o zasadach dotyczących również miast europejskich, miast polskich. Warto bowiem zauważyć,
że japońskie miasta inaczej poradziły sobie z problemem suburbanizacji, przenoszenia
centrów poza dawne ośrodki. To nie nastąpiło ani w Kioto, ani w Osace, ani w Tokio.
Miasta musiały zapłacić swoją cenę, ale cena ta była rozsądna w zamian za zachowanie
witalności obszarów najcenniejszych, tych, które już były wysycone wysokiej jakości
usługami. Miasta europejskie tymczasem powtórzyły błędy cywilizacji automobilu, przyniesione zza Atlantyku. Skuteczności obrony przed tą tendencją należy się dopatrywać
w umiejętności odnalezienia właściwej hierarchii – stawiającej dynamikę miasta rozumia-
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ną jako procesy społeczne (czy szerzej – społeczno-kulturowe) ponad powierzchowne
konwencje i schematy, na pierwszy rzut oka sprawiające wrażenie racjonalnego kanonu
organizacji przestrzeni miejskiej.
Inne zjawisko jest równie ciekawe. Pomimo opisywanej już wyżej dużej dynamiki przemian ich skala nie jest zbyt duża. Dzieje się wiele, ale punktowo. Siła transformująca
oblicze miasta nie jest zatem nigdy ani nadmiernie duża, ani nadmiernie skoncentrowana. Niewiele – jeśli w ogóle – jest działań tak sztucznych w swoim charakterze, jak zszywanie Berlina czy paryskie La Defense będące wyrazem europejskiej megalomanii.
W Tokio dzieje się rzecz odmienna. Tu pojedyncza inwestycja konkuruje budując prawdziwie pluralistyczną przestrzeń, w której czasem dochodzi do wrażenia przesytu bądź
nadmiernego gwaru, ale nigdy za to nie dochodzi do skażenia totalitarnym rytem wielkoprzestrzennych kompozycji dewastujących zasadę kontynuacji.
Nieprawdą jest, że w miastach japońskich brakuje przestrzeni publicznych. Są one inaczej zdefiniowane, dostosowane do potrzeb lokalnego społeczeństwa, przybierają niekiedy nieco nieoczekiwane formy, ale z pewnością funkcjonują analogicznie do wzorców
europejskich czy amerykańskich. Wydaje się, że przestrzeń publiczna w Tokio jest bardziej obszarem transferu niż zatrzymania grup ludzi. Jest miejscem komunikowania, ale
nie obarczonym przymusem pozostawania w strefie permanencji tegoż przekazu.
Architektura nie musi do niczego pretendować. Jest wyrazem "tu i teraz", aktem odpowiedzi na ulotne przekonanie o uchwyceniu strumienia czasu i przetransponowaniu tej
wizji w materialny kształt kompozycji zaklętej w budynku lub przestrzeni otwartej. Symbolika nie niesie znaczenia explicite, lecz implicite. Kreacja architektoniczna jest po prostu
rytuałem codzienności, który tę codzienność uświęca i nadaje jej sens, by mogła trwać
kilka chwil dłużej. Jest zapisem interakcji podejmowanej w danym momencie przez użytkowników przestrzeni w konkretnym miejscu i konkretnych okolicznościach, które mogą
się już nie powtórzyć – nie ma to większego znaczenia. Architektura, od której znaczenie
już "odpłynęło" zanika, jak przywołane obiekty Takamatsu czy Wing zaprojektowany
przez Yatsuka.
I spostrzeżenie ostatnie – działanie w mieście, oddziaływanie na jego tkankę, najpełniej
zawiera się w dwoistym procesie, w którym kontemplacja jest próbą zrozumienia całości,
a rytuał sposobem na perfekcyjne dopracowywanie detali.

RITUAL AND CONTEMPLATION
1. EX PLURIBUS UNUM
Japan, a 10000km distant country is far enough to be detached from any direct reference
to our, Polish reality. Thus the image of Japanese cities may reflect the currentness and
the rationality of mechanisms responsible for creation of urban space and urban rhythm
of life. It exhibits both the properties of urban space and its quality We may decrypt the
timeless and universal rules analyzing cultural patterns devoid of analogies to our own.
We may expose the truth hidden behind the differences in landscape and townscape.
The similarities perceived in alienness are the ultimate validation vehicle to test our theoretical concepts used in research, diagnose, and conscious, positive transformation of the
environment – using architecture and town planning.
Obviously, the cities of the Far East developed through history in a different manner,
building its urban hierarchy and structure (Paine and Soper, 1981: 325-327). Japanese
cities, although today often seen as fixed on modernity, had their organization aligned to
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the north-south axis (Krstic, 1992: 24). Free from classical tradition and medieval concepts of urban reform, absorbing the patterns of industrialized society in a sudden shift
giving a result similar to that of shock therapy, those cities reached specific forms and
gained the opinion of being compositionally chaotic, spontaneous at best, seemingly due
to socio-cultural constraints negating the need to establish public spaces. A cacophony of
shapes, spatial signs living for the street – with the street called into being for the exposition of signs – stipulated consent to formation of dynamic fluctuation of urbanscape by the
natural course of things. At least many sources in literature perceive this phenomen as a
specific Japanese imprint, a kind of cultural template (Tajima i Powell, 1997: 4).
We rarely consider the paradox of coexistence of this (un)tamed chaos with absolutely
rigorous and sophisticated simplicity of the Japanese art. The perfection and the ability to
reduce ambiguous message, the skill to go beyond the doctrine imposing the orthogonal
geometry and reach the freedom of freehand, calligraphic gesture – these are all specificities of one culture.
Undoubtedly our cultural code misguides us. It gives us wrong references, suggesting
analogies, where they don't exist, suppressing clear similarities, hiding them under the
layer of strangeness. It is beautifully described by Tanizaki, who refers to Japanese interior as to integrated image of a physical space, solid notion and simultaneously a metaphor of the Japanese culture. Where European or American finds tatami, paper screens,
wooden frames, Japanese see meanings flickering in ever changing chiaroscuro play
(Tanizaki, 1977: 18-19).
One cannot say, that the concept of inseparability of rational and emotional aspects of
reality, Japanese find to be a backbone of their worldview, was or is unknown to our,
Western, comprehension. As Richie points out, among others it was Bruyère in the 17th
century, who proliferated this kind of approach (Richie, 2007: 16). Our drive to systematize, to detailed describing phenomena impossible to be completely and rationally defined, our urge to dissect, to atomize the living construct into isolated shards, contents
diagnosed post mortem, makes us lose the aptitude to automatically (or intuitively) grasp
the sythesis of the subject. We, unfortunately, immediately mobilize this fatal analytical
apparatus in vain attempt to name parts and then to build an entity of these parts. The
fundamental difference may be seen in results – again referring to Richie – in the country
of the rising sun mimesis is resisted, and actions imitate content instead of imitating form,
meaning instead of superficiality (ibid.: 19). Tanizaki constates that the beauty may be
conceived only as a result of (true) life experience (Tanizaki, op. cit.: 18), taken as a whole. It is contemplation focused on complete yet momentary understanding of reality. It's
unimportant that this reality soon will change, it's insignificant that we won't be able to
control reality even for this short moment. The prize is the insight into our environment
through epiphany, an inspiration to create in harmony with the nature of reality.
The Japanese city, including its various faces, hides – I suppose – the code to decipher
what is the most significant composing element of every city. It exhibits the real core of
any generic urban structure and which urban relations and interactions are not only universal but timeless. The city located so far away gives us, as a result of comparative
analysis, the ability to understand our urban areas, their diversity, their evaluation, distinction between what's good and what's really wrong to the quality of human life.
2. INTERTEXTURE OF TRADITION AND MODERNITY
Kyoto is a sacred place for the Japanese, it is analogous to Cracow in Poland. The historical pattern of city planning was originally implemented in Fujiwara, and then in Nara
(Paine i Soper, op. cit.: 327). Grid-like spatial structure is a simple and universal application of practical geometry that instead of referring to any organic, or human-centred connotations exposes the primacy of economy and pragmatism over beauty. It is far from
disorder, its hierarchy displaying the central position of daimyo's seat, particular location
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of city quarters reflects social position and possibilities. Are contemporary cities of the
Pacific region so much different from described template? Isn't grid-like pattern an everlasting, intuitively composed backbone of a city, so tempting for pioneers of the Chinese
civilization, for rulers of Teotihuacan in 2nd century B.C. as well as in contemporary
American cities like Salt Lake City or Los Angeles?
Perhaps Kyoto is the most consistent reference of merging tradition, respect for architectural history exhibited in multiple sacral complexes embedded within the city over 1,0 M
inhabitants, and creating its green enclaves resembling once peripheral location of these
secluded places. But this is accomplished in a non-dogmatic way, despite strong presence of preservation issue, like in the case of Higashi Honganji or Kiyomizu, without affecting or negatively restricting the urban silhouette. This somewhat easily evolving cityscape, sometimes crippled by contemporary intrusions, nevertheless remains true to its
moderate scale and at the same time it allows to be supplemented by experimental
forms, like those from calm alleys of Gion or Kawaramachi.
What is intriguing is Japanese affection to absence. Void means not, what we, Westerners, often refer to. It displays the potential, it becomes a vessel to be filled or wait for it to
be filled (regardless of the force behind this attachment of the content to the void). Inevitable changes must be absorbed by space, and man must adapt to these changes. Passing is worth observation, worth learning from, worth gaining experience from, but it is
useless, unreasonable to struggle with it (Lazarin, 2009: 44-46). According to this approach the void becomes a place waiting for an event, a place animated in our imagination. Japanese, maybe unconsciously, equates their kinsmen perception of space with
that of a designer. Designer as well as beholder, both attempt to catch phenomena and
processes without losing time to try to "understand" forms and their meanings. Form
gains its significance also by the moment and the context, sometimes as ambiguous as
a pictogram or a sign, like multiple kanji sign interpretations.
In Kyoto we may find many examples, that the flow of time, sometimes destructive, affects all architectural objects, which sometimes are so valuable for the environment. This
is how Syntax Building by Takamatsu was erased – momentary pose taken by the actor
on a stage, lost when another part of the play is performed. Syntax left the place emptied,
scarred, Origin III is abandoned today, but underground hall of Higashi Honganji is a contrarious response of the architect to the requirement of having the court of the temple
empty. It suggests the structure beneath our feet, it appears when it is required to dematerialize leaving but a trace of its presence – geometric sign made of concrete and glass,
the circle clearly claiming it is subordinate to the accompanying architectural heritage.
I suppose it is less orthodox application of Takamatsu's notion of design practice: designing refers to particular temporary state of a place and the process should respect this
temporariness (Miyake, 1993: 63).
3. NŌ IN A SCALE OF THE CITY
Tokyo may be analyzed as model city. The city inhabited my multi-million crowd, acentric, amorphous, one of largest urban structures in the world is taken as gigantic training ground for urban designers? Actually, Tokyo is a phenomenon, but it may be called
one – while filtered analytically – only by the definition of actions observed within it. We
see energetic pulse of crowds in Omotesando Hills, along Shibuya artery, and more calm,
but still vivid pedestrian stream in Ginza. We are under pressure of advertising boards,
posters, neon lights, multimedia feerie of information, yet broadcasted in my opinion in
a relatively non-invasive way. But is this image true?
Tokyo isn't quintessentialy Japanese. It is unhampered implementation of features selected from the properties of western city, imposed on historically diversified and multicentered urban structure. It's almost theatrical caricature, a mask hiding an actor in a Nō
play, with a true identity unknown but meaningless. The role is a result of convention
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visualized by a grimace on a mask. Its interpretation is useful only for a moment it is proceeded and does not sanction any conclusions going beyond this temporary relationship
between an actor and a spectator.
The scheme to read the capital of Japan as labyrinth, mosaic, willfully chaotic play of
contrasts, hysterically associated scales, is so strong, that it is represented in literature
written not only by the western commentators like Tajima and Powell (op. cit.: 46) or
Richie (1992: 54-57), but Japanese architects themselves, Kuma (Bognar, 2005: 186) or
Ito (1995: 8) being the examples, attempting to translate the phenomenon of Tokyo to
those willing to understand the ambivalent specificity of this metropolis.
I think – with reference to pronouncements of architects trying to diagnose building boom
in Japan at the turn of 80's, as well as after the speculative bubble of real estate has been
punctured, when ultra-dynamic processes of exchanging built substance have been replaced by slower and more discreet management of unbuilt space (Daniell, 2008: 172),
finally on my own observations – that a metaphor of labyrinth is not relevant. It is more
appropriate to perceive Japanese city as a subject being able to wear and change diverse masks.
When Kurokawa described the invisible tradition, existing in subconsciousness of inhabitants and designers of the city, and Popham criticizes assuming groundlessness of this
idea pointing out, that in contemporary urban structures of Japan there is no specific
beauty and harmony expected by the archetypal Far East city, to refer to continuation of
tradition of the past, the schematical thinking exposes European intellectual routine to
stick to cultural imprint by repeating clichés, while this intellectual process should be liberated from it (Academy International Forum, 1994: 8-10). In my opinion – and it is not
meant to be an apology of Japanese worldview – this fundamental cultural difference can
be reduced to a readout of a city through its immaterial, social and cultural content, contrary to typical eurocentric approach which prefers to atomize a city. In the latter case
even if we do not negate, we decrease drastically chances to see any city as incorporeal
phenomenon, superior to substance. There is truth in Popham's words, that Tokyo can be
ugly, repulsive, crowded, noisy, unintelligible (isn't this a description of any large European city, too?), but even this unattractive Tokyo can teach us a lesson to reject superficial actions. Japanese delightedly participate in creating a city of million signs, overloaded
with forms, but all these seemingly blatant objects are suppressed in its surrounding. Its
potential impact is damped, because possible negative influence is at least partially disabled by the influence of other intrusions, providing inhabitants with opportunity to absorb, understand new object and evaluate it. Confer it with reference, if a work is brilliant,
disapprove it with disregard encouraging replacement, it a work is only "a cloth for one
season". Ashihara refers to chaos taken as a rule, what I could paraphrase as a rule of
permissible experimentation (incident). He relates to the fact that Japanese are accustomed to sudden, violent, sometimes catastrophic processes displaying the inevitability of
change (Ashihara, 1994: 22). For this reason the vitality of the city is unendangered. It
does not rely on form, carefully built for decades or centuries, organized and intended as
timeless, and therefore so fragile, so vulnerable, so weak. It depends on the spirit of
a place, often unawake, but always having fresh potential to reproduce its aspect. Furthermore Ashihara discusses inner structure of a city – well, he doesn't mean solid urban
form, but people as basic substance city is made "by and from".
This obvious conclusion may astonish, it seems to be non-revealing. But if we examine it
deeper and bring forth the perspective of an observer, who doesn't focus on static elements, but on dynamic contents of the system, we may witness particular kind of revaluation. The issues seemingly principal become meaningless. The imperceptible urge
to make us follow them – if our senses are too handicapped – using sophisticated technologies or, better, with the trained intellect.
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4. FOLLOWING THE CURRENT
What is lectio we witness, as observers of Japanese cities, about? We can see resemblances in grid-like structure of Himeji, Kyoto and Osaka, at least in central areas, we
may notice, that polycentric Tokyo has multiple parallel grids, however distorted. We may
detect deeper similarities among sub-pacific urban systems, as proliferated for of compiling cities of the other half of the world – rather spontaneous, yet amazing coincidence.
We can distinguish spaces of concentration of particular effects, responses for actual
requirements of architectural expression, like in Tokyo Aoyama.
What's more important, there are other properties – those unveiling the rules present in
the evolution of European cities, including Polish ones. It is worth noticing that Japanese
cities contained the problem of suburbanization and related problem of transfer of central
functions beyond city limits in a way much different than cities in Europe. The most significant challenge, exhibited by the abandoning of the city centers, didn't happen in Kyoto,
Osaka or Tokyo. Cities have to pay their price, but it was reasonable as an exchange for
preservation of vitality of traditional centers, those historically developed areas with high
quality urban services. At the same time European cities repeated mistakes of the automobile civilization. The efficiency of protection is a result of cultivation of ability to maintain adequate hierarchy – the dynamism of urban structure understood as socio-cultural
processes is valued more than superficial conventions and schemes, at first glance looking rational and canonical for the organization of the space of the city.
Another phenomenon is equally interesting. Despite great dynamics of changes their
scale is almost never enormous. Lot of things are going on, but dispersed in points. The
force, with which the city is transformed, is never too strong and never too concentrated.
Little – if any – action is so unnatural to the character of the city like seaming Berlin or like
Parisian La Defense, both European examples showing typical megalomania of the old
continent. In Tokyo, the story is different. Here, single development is introduced to enter
pluralistic space, sometimes resulting in the impression of surfeit or excessive hum. But it
is never contaminated with totalitarian rite of spatial compositions devastating the rule of
continuation.
It is untrue that in Japanese cities there are no public places. They are simply defined in
a different way, adjusted to the needs of local society, adopting sometimes strange, unexpected forms, but definitely carrying use similar to that of a typical public space of e.g.
European or American examples. It seems, however, that public places in Tokyo are
destined to convey transfer than to hold people. It is a place of communication, but unencumbered with the enforcement to make this content permanent.
Architecture does not have to pretend or prove anything. It is the expression of "her and
now", the act of response to the ephemeral conviction that time flow may be frozen at
least for a while in a solid volume of a building or a space. The symbolics is not explicit,
but implicit. The architectural creation is nothing, but the ritual of common reality, sanctifying it and conferring sense upon it, to prolong it just a little bit. It is a record of interaction
undertaken in particular place and under particular circumstances which may never happen again, but this doesn't matter. If the meaning eroded in architecture, then – like in the
case of described Takamatsu's buildings or in the case of Wing bldg. designed by
Yatsuka – this architecture is obsolete and vanishes.
And the final remark – acting in the city, influencing its fabric is best contained within a twofold process, in which contemplation is an attempt to comprehend the entity, and ritual
is a way to elaborate details in the most profound way.
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STRESZCZENIE
Artykuł porusza wybrane aspekty stanu planowania przestrzennego w Polsce. Wskazuje
kilka wybranych problemów związanych z ustawodawstwem i praktyką dotyczących planowania miejscowego. Podstawowe zagadnienia to plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy na tle praktyki i prawodawstwa. Rekonstrukcja prawa przestrzennego jest
konieczna, ale musi zostać zmieniona w wyważony sposób.
Słowa kluczowe: planowanie miejscowe, decyzja o warunkach zabudowy, prawo przestrzenne.
ABSTRACT
The article brings up selected aspects of condition of spatial planning in Poland. It points
out some selected problems related to legislation and practice in local planning. The
common issues are local plans and Decisions on Land Development and Management
Conditions on the background of practice and legislation. Reconstruction of spatial law is
necessary, but it has to be changed in some balanced way.
Key words: spatial planning, Decision on Land Development and Management Conditions, spatial law.
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PLANOWANIE MIEJSCOWE W ŚWIETLE USTAWODAWSTWA
Podstawowym zadaniem planowania przestrzennego jest zachowanie ładu przestrzennego i stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego. Tworzenie miejscowego prawa przestrzennego zależy w dużej mierze od uwarunkowań prawnych.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku, a następnie
z 2003 roku wprowadziła wiele zmian w stosunku do powojennego okresu. Z układu
scentralizowanego1, przeszła na poziom gmin2, gdzie jedynym prawem przestrzennym
jest plan miejscowy. Okres kilkunastu lat nowych uwarunkowań prawnych i związanej
z tym praktyki pokazał, że w pewnej części prawo powinno być zmienione.

Decyzja o warunkach zabudowy
Nie musi
być zgodna

Podstawa możliwości realizacji
inwestycji

Planowanie miejscowe

musi być
zgodny

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

nie jest aktem prawa miejscowego

jest aktem prawa miejscowego.

obejmuje obszar całej gminy

obejmuje obszar według uznania

Nie stanowi
podstawy
prawnej do
zagospodarowania przestrzeni

nie stanowi
podstawy
decyzji
administracyjnych

Stanowi podstawę do
sporządzenia
miejscowego
planu

stanowi podstawę decyzji
administracyjnych
- pozwolenie
na budowę

Jest podstawą prawną do
zagospodarowania przestrzeni

Ryc. 1 Podstawa rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, którego początek stanowi projekt budowlany i uzyskanie
decyzji o pozwolenie na budowę. Źródło: Opracowano na podstawie A. Böhm poz. literatury [1] oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.
Fig. 1. Base of commencing the investment process which the beginning constitutes the building project and
getting the decision for the building permit. Source: Based on A. Böhm a pos. of literature was drawn up [1] and
acts on the planning and the spatial planning from 2003 r

Zmianie uległy zasady sporządzania planów. Wcześniej na poziomie gminy obowiązywały plany ogólne i szczegółowe, na podstawie których można było budować. Obecnie jest
tylko jedna forma prawa miejscowego i jest nią miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zdaje się, że w ustawodawstwie polskim regulacje wpadają z jednej skrajności w drugą. Od planów ogólnych, w których zazwyczaj określana była tylko funkcja, do
planów miejscowych, gdzie ciągle zwiększa się „sztywność” zapisów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, mimo że nie jest aktem
prawa przestrzennego, powinno być sporządzone, ponieważ bez niego nie można
1
2

Plany niższego stopnia musiały być podporządkowane planom wyższego szczebla.
Od roku 1995 plany miejscowe uchwalane przez Radę Gminy
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uchwalić miejscowego planu. Co za tym idzie wszystkie procesy związane z zagospodarowaniem przestrzennym mogą odbywać się tylko na podstawie miejscowych planów,
a w razie ich braku, decyzji o warunkach zabudowy.

Ryc. 2 Pokrycie obowiązującymi planami miejscowymi w powiatach w
końcu 2008 r. Źródło:
Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na
koniec 2008 roku. Warszawa 2010.
Fig. 2. Map of coverage
by local plans among
regions – 2008. Source:
Report on conditions of
planning Works among
regions In 2008. Warsaw
2010.

Skoro w prawie przestrzennym gminy jedynym aktem prawnym jest miejscowy plan, to
powinien on być sporządzony dla większości terenów. Jednak tak jak pokrycie przez
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy jest prawie stu procentowe,
tak plany miejscowe są na 25,6 % powierzchni kraju (ryc. 2). Jest duże zróżnicowanie
pomiędzy poszczególnymi województwami, gdzie pokrycie jest od ponad 60 % do kilku
procent powierzchni województwa, co pokazuje tabela nr 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bez miejscowych planów nic nie wnosi
w zagospodarowanie przestrzenne gminy.
Tabela 1 Pokrycie planistyczne według województw (%). Źródło: Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2008 roku. Warszawa 2010.
Table 1. Planning coverage according to provinces (%). Source: Report on the state and conditioning of planning works in communes for the end of 2008. Warsaw 2010

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie

Ogółem
51,5
3,7
57,1
3,4
29,2
61,8
28,9
30,8

Województwo
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Ogółem
7,5
14,2
13,9
57,3
17,5
11,7
14,3
15,2
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie nakazuje sporządzania
miejscowych planów, a dając możliwość nowego zagospodarowania terenu na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy, wręcz zachęca do niesporządzania miejscowych planów.
Świadomość zrównoważonego rozwoju przestrzennego w wielu województwach jest, jak
widać, bardzo mała, o czym świadczy mały procent pokrycia planami. Jest jednak pozytywna tendencja, wynikająca z ciągłego wzrostu w pokryciu obszarów opracowaniami
planistycznymi, co widać na ilustracji ryc. 3.

Ryc. 3 Pokrycie projektowanymi planami miejscowymi w powiatach w
końcu 2008 r. (dane
zostały
zagregowane
z gmin). Źródło: Raport
o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na
koniec 2008 roku. Warszawa 2010.
Fig. 3. Map of coverage
by local plans among
provinces In the end of
2008 (data was collected from municipalities). . Source: Report
on conditions of planning
works
among
provinces
in
2008.
Warsaw 2010.

Wraz z powstawaniem miejscowych planów wzrasta powierzchnia gruntów rolnych i leśnych przeznaczanych na nierolnicze i nieleśne. Powierzchnie, jakie z terenów zielonych
będą mogły zmienić się na obszary zabudowane pokazuje ilustracja – ryc. 4. Jest to niepokojąca tendencja, ponieważ zamiast wykorzystywać w formie uzupełnień częściowo
już zainwestowanych obszarów, przeznacza się na inwestycje nowe, również cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny. To będzie prowadzić do zwiększenia rozpraszania się
miejscowości i niekorzystnego zagospodarowania przestrzeni. Pod względem gospodarczym również nie sprzyja to budżetowi gminy, która musi zapewnić nowej zabudowie
podstawowe media i komunikację drogową. Z czasem może zostać zachwiana równowaga pomiędzy terenami zainwestowanymi, a obszarami zieleni. Często wynika to z sytuacji, że grunty rolne i leśne kupowane są za niskie ceny, również od gminy. Następnie
właściciele domagają się od gmin możliwości zagospodarowania tych obszarów. Zmiana
przeznaczenia gruntów na nierolnicze i nieleśne powinna wynikać z argumentów, że jest
to niezbędne dla rozwoju gminy. Podjęcie takich działań reguluje między innymi ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, której Art. 3. mówi: 1. Ochrona gruntów rolnych
polega na: 1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne; i Art. 6. 1.
Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone
w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. Jednak w praktyce bardzo często te przepisy prawne nie mają
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zastosowania. Przykładowo odmowa ministerstwa zmiany gruntów na nierolne lub nieleśne, które podaje argumenty zawarte w/w ustawie spotyka się z niekorzystnymi dla ministerstwa rozstrzygnięciami sądu3. To wszystko prowadzi do niekontrolowanej urbanizacji
terenów rolnych i leśnych.

Ryc. 4 Zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze w powiatach w końcu 2008 r.
(dane zostały zagregowane z gmin). Źródło: Raport
o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych
w gminach na koniec
2008 roku. Warszawa
2010.
Fig. 4. Changes of land
functions
into
nonagricultural areas In 2008
(data collected from municipalities). Source: Report
on conditions of planning
works among provinces in
2008. Warsaw 2010

Od kilku lat trwa dyskusja nad zmianą prawodawstwa z zakresu planowania przestrzennego i jest to niewątpliwie konieczne. Jednak trzeba uniknąć sytuacji, jaka miała miejsce
31 grudnia 2003 roku, kiedy po tej dacie moc utraciły plany, uchwalone przed 1 stycznia
1995 roku. Między innymi dlatego jest tak niski procent w pokryciu powierzchni kraju
opracowaniami planistycznymi. Plany, które są obowiązujące powinny zachować moc
prawną, a te które są w trakcie sporządzania powinny móc być dokończone i uchwalone4
bez względu na którym etapie procedury znajduje się ich sporządzania, tym bardziej, że
ciągle rośnie ilość miejscowych planów.
W dużej mierze walka o inwestorów i fundusze unijne spowodowały, że podejmuje się
coraz więcej prac planistycznych. Obszary posiadające miejscowe plany, są dużo bardziej atrakcyjne dla inwestorów, a samo prawo przestrzenne może być jednym z elementów marketingu. Inwestorzy szukając terenów do nowych inwestycji, patrzą między innymi

3

Wyroki te są zazwyczaj wydawane na niekorzyść skarżących o błędną analizę zmiany gruntów na nierolnicze
i nieleśne ze względów proceduralnych na podstawie naruszenie zasady czynnego udziału wszystkich stron
w postępowaniu.
4
Nie powinna się powtórzyć zasada, która spowodowała, że plany będące w trakcie sporządzania, ale nie było
jeszcze zawiadomienia o terminie wyłożenia musiała być powtórzona procedura sporządzania planu: Art. 85
pkt. 2: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku: Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do
których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie
wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia
w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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na możliwość szybkiego wybudowania, a to zapewnia miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
PLANY MIEJSCOWE
Czy istnieje złoty środek odnoszący się do konstrukcji i zawartości miejscowego planu
obligatoryjnie nakazany przez prawo?
Plan sporządzają urbaniści na zlecenie gmin. Mimo że to planista na podstawie wszechstronnych analiz zewnętrznych i wewnętrznych dla obszaru opracowania powinien określić jak ma być zagospodarowany dany teren, to często lobbing inwestorów lub władz
gminnych wpływa na zapisy ustaleń planów. Brak jest w tym wszystkim szerokich konsultacji społecznych na etapie sporządzania projektu miejscowego planu, co nie sprzyja
w późniejszym okresie akceptacji społecznej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Wynika to między innymi z tego, że władze gminne i projektanci
planu nie zabiegają o zainteresowanie użytkowników terenu, o zapoznanie się i dyskusję
nad zaproponowanymi rozwiązaniami planistycznymi. Przy sporządzaniu projektu planu
spełniony zostaje ustawowy obowiązek ogłoszeń o przystąpienie do projektu planu i wyłożeniu jego do publicznego wglądu. Wiele krajów kładzie duży nacisk na konsultacje
społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego i ciągle szukają nowych sposobów, które jeszcze zwiększą partycypację społeczną w działaniach planistycznych.
Tabela 2 Projekty miejscowych planów – wybrane zagadnienia. Źródło: "Planowanie przestrzenne w gminach"
badania statystyczne za 2009 rok. Ministerstwo Infrastruktury.
Table 2. Drafts of local plans – chosen issues. Source: Town-and-country planning in communes "statistical
surveys for 2009. Ministry of the Infrastructure

WOJEWÓDZTWO

DOLNOŚLĄSKIE

Udział powierzchni Liczba projekUdział projektów Średni koszt sporządzegminy objętej
tów planów,
planów, których
nia miejscowego planu
projektami planów - których sporzą- sporządzanie trwa uchwalonego w 2009 r.
w całkowitej podzanie trwa
dłużej niż 3 lata - w w przeliczeniu na 1 ha
wierzchni gminy w dłużej niż 3 lata ogólnej liczbie pro- pow. objętej planami –
%
--suma
jektów planów % średnia w województwie
13,95
171
31,84
2 500

KUJAWSKO-POMORSKIE

3,05

126

38,41

2 800

LUBELSKIE

6,87

50

54,35

6 900

LUBUSKIE

6,06

23

22,12

2 900

ŁÓDZKIE

7,84

121

55,25

1 400

MAŁOPOLSKIE

17,79

96

46,38

2 400

MAZOWIECKIE

9,13

419

47,72

2 900

OPOLSKIE

8,61

32

37,65

1 500

PODKARPACKIE

2,60

98

44,14

3 600

PODLASKIE

3,35

75

48,39

1 700

POMORSKIE

5,55

153

33,19

3 900

ŚLĄSKIE

16,16

150

48,39

2 800

ŚWIĘTOKRZYSKIE

15,92

112

69,14

800

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

3,99

99

34,74

4 900

WIELKOPOLSKIE

6,02

177

27,19

2 200

ZACHODNIOPOMORSKIE

4,33

178

47,72

5 100

Zamiast ograniczać ustawodawcze przepisy dotyczące między innymi zawartości opracowań planistycznych (które mogłyby wydawać izby w formie zaleceń lub standardów)
zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeszcze rozszerzają te
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ustalenia5. Plan miejscowy musi dbać o ład przestrzenny i rozwój gospodarczy, ale czy
rzeczywiście prawo przestrzenne, które często funkcjonuje wiele lat powinno określać na
przykład kolorystykę zabudowy? Zbyt sztywne ustalenia miejscowych planów nie są korzystne i powodują dużą krytykę architektów i inwestorów.
Problem sporządzania miejscowych planów leży również w czasie, jaki jest potrzebny na
ich uchwalenie, dużo planów jest sporządzanych przez wiele lat. Długi czas sporządzania
miejscowych planów ma różne podłoże, a jednym z nich jest branie w przetargach pod
uwagę tylko ceny za wykonaną usługę, a nie na przykład referencji z wykonanych opracowań planistycznych, w tym czas ich realizacji. Tabela nr 2 pokazuje między innymi ile
takich projektów trwa dłużej niż 3 lata.
Nierozstrzygnięte są natomiast uwarunkowania prawne, które występują w sytuacji, kiedy
obowiązujący miejscowy plan lub jego zmiana wyrokiem sądu lub przez administrację
zostaje uchylony, tym samym przestają obowiązywać jego ustalenia. Przy uchwaleniu
zmiany miejscowego planu, traci moc prawną plan, którego zmiana dotyczy. Z tego powodu nie można zakładać, że jeżeli zmiana planu straciła ważność, to obowiązują ustalenia miejscowego planu, którego zmiana dotyczyła. To są zagadnienia prawne, które nie
są jasno określone.
Z tym wiąże się wiele problemów. Przykładem może być sytuacja, kiedy inwestor uzyskał
decyzję o pozwolenie na budowę i ją rozpoczął, a w tym czasie została uchylona uchwała
w sprawie miejscowego planu, który był podstawą projektu budowlanego. Nasuwa się
pytanie czy inwestor może kontynuować budowę? Czy skoro podstawa prawna, jaką były
ustalenia planu straciła moc, to czy decyzja o pozwolenie na budowę jest prawomocna?
W tym nie powinno być wątpliwości, ponieważ w chwili wydawania decyzji podstawa
prawna była prawomocna, a to, że w późniejszym czasie straciła moc prawną nie powinno mieć wpływu na ważność decyzji o pozwolenie na budowę. Jednak nie jest to jednoznacznie określone w prawie i dlatego mogą powstawać wątpliwości w takiej sytuacji.
Taka sytuacja, kiedy plan lub jego zmiana tracą moc, może wywołać skutki finansowe,
zarówno dla gminy jak i dla inwestorów. Przykładowo w gminie uchwalony został w styczniu 2008 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a w maju 2010 roku
NSA stwierdził nieważność uchwały. Na podstawie tego planu przez prawie 2 i pół roku
odbywały się procesy inwestycyjne. Wydawane były decyzje pozwolenia na budowę oraz
sporządzano projekty budowlane. Inwestorzy, którzy złożyli projekt budowlany, ale przed
dniem uchylenia miejscowego planu nie uzyskali decyzji o pozwolenie na budowę, musieli wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. To nie tylko przedłużyło proces uzyskania
pozwolenia na budowę, ale w wielu wypadkach spowodowało, że trzeba było sporządzić
nowy projekt. To niesie za sobą konsekwencje finansowe dla inwestora, który może wystąpić do gminy o zwrot poniesionych kosztów. Gmina również traci finansowo z powodu
późniejszego oddania do użytku budowy, ponieważ podatek od nieruchomości oraz osób
fizycznych i prawnych zacznie wpływać do budżetu później.

5 Zmiany wybrane wprowadzone w 2010 roku:
Art. 15. pkt. 2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji
oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:
8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz
do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
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DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
Rozwój przestrzenny odbywa się obecnie na podstawie miejscowych planów, które muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy, która nie musi być zgodna ze studium. Tam,
gdzie nie ma obowiązującego planu, a spełnione jest kilka warunków6 musi zostać wydana decyzja, na podstawie której można zagospodarować dany obszar.

Ryc. 5 Natężenie składania wniosków o wydanie
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w powiatach w końcu 2008 r.
(dane zostały zagregowane z gmin). Źródło: Raport
o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych
w gminach na koniec
2008 roku. Warszawa
2010.
Fig. 5. Intensity of applications for decision on land
management
among
provinces in the end of
2008 (data collected from
municipalities).
Source:
Report on conditions of
planning works among
provinces in 2008. Warsaw 2010

6

Według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 Art. 61, decyzje można wydać:
Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia
następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów,
cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne …;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa
w art. 88 ust. 1.
3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury
technicznej.
4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie
zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.
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Dla gmin i inwestorów jest to często korzystne, ponieważ decyzja taka jest wydawana
pod potrzeby inwestora oraz czas jej wydania jest krótszy od czasu potrzebnego na sporządzenie i uprawomocnienie się planu. To może jednak prowadzić do chaosu przestrzennego, ale również może powodować zagrożenia poprzez budowę na terenach,
które nie powinny być zabudowane, bo istnieje na przykład niebezpieczeństwo powodzi.
Analizując ilość pozytywnie rozpatrzonych decyzji, która sięga prawie 100% (tabela nr 3)
można powiedzieć, że jest to tylko formalność.
Tabela 3 Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w latach 2006-2008. Źródło: Raport
o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2008 roku. Warszawa 2010.
Table 3. Motions for the issue of a decision about setting land development conditions in years by 2006-2008.
Source: Report on the state and conditioning of planning works in communes for the end of 2008. Warsaw
2010.
Wskaźnik

Razem

Liczba złożonych wniosków
Liczba podjętych decyzji
% złożonych wniosków
W tym dotyczące zabudowy mieszkaniowej
%
w tym decyzje odmowne
%

206
194 715
179 774
92,3
83 771
46,6
4 678
2,6

207
200 609
176 640
88,1
108 879
54,3
5 523
3,1

208
193 926
174 942
90,2
117 378
60,5
5 960
3,4

w tym miasta na prawach powiatu
206
207
208
40 471
39 992
35 272
33 027
32 538
30 701
81,6
81,4
87,0
12 984
16 801
17 019
39,3
42,0
48,3
1 803
2270
2 075
5,4
7,0
6,8

Jak w praktyce są spełniane ustawowe warunki wydania decyzji? Przede wszystkim wątpliwości od początku budził zapis dotyczący działki sąsiedniej. Na początku funkcjonowania zapisów ustawy w zależności od województwa było to inaczej rozumiane. U jednych była to działka bezpośrednio przylegająca do nieruchomości, dla której była wydawana decyzja, dla innych była to działka w pobliżu. Zostało to jednoznacznie wyjaśnione,
że nie musi ona być przyległa, jedynie dostępna z tej samej drogi, bez względu na jej
długość. Czyli bez względu na odległość pod uwagę można wziąć dowolnie oddaloną
nieruchomość, musi być tylko przyległa do tej samej drogi.
Zdarza się, że interpretacja zapisów ustawy bywa różna, w zależności od tego, jak się
chce podejść do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Badania dotyczące wydawania
decyzji o warunkach zabudowy prowadzą do wniosków, że często sporządzane są według uznania, a nawet z naruszeniem prawa. Przykładowo jedna z decyzji dla zabudowy
wielorodzinnej była wydana, mimo że przy tej samej drodze X nie było takiej zabudowy.
W analizie wzięto pod uwagę zabudowę położoną przy drodze Y. Na tej podstawie ustalono funkcję, linie zabudowy, gabaryty, intensywność wykorzystania terenu. W dodatku
kilka lat przed wydaniem tej decyzji był wniosek o zapisanie w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania gminy, żeby ten teren został przeznaczony pod zabudowę. Odmówiono takich zapisów uzasadniając: działka … znajdowała się na terenie bezpośrednio przyległym do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego …, będącej głównym
korytarzem ekologicznym miasta, w obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią. W tym
przypadku, ponieważ nie uchwalono dla tego terenu miejscowego planu, można było
wydać decyzje o warunkach zabudowy, ponieważ nie musi ona być zgodna ze studium7.
Przykładów nieprawidłowo wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz niezgodnych z zapisami rozwoju przestrzennym gminy ustalonych w studium w całym kraju jest
bardzo dużo.

7

Opracowano na podstawie: NIK, Informacja o wynikach kontroli gospodarowania przestrzenią miejską w Tomaszowie Mazowieckim. Łódź. 2010. Str 23,24
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Ryc. 6 Ulica ma około 8 kilometrów długości, przy niej znajdują się różnorodne funkcje oraz różnej wysokości
i kształtu zabudowa. Wydając decyzję o warunkach zabudowy można ustalić prawie dowolną funkcję i gabaryty
zabudowy. Źródło: autorka
Fig. 6. The street is about 8 kilometers long, by her diverse functions are and of the various height and the
shape building development. Giving the decision on land development conditions it is possible to establish
almost an any function and dimensions of the building development. Source: author

WNIOSKI
Istnieje konieczność zmiany ustawodawstwa w zakresie planowania przestrzennego,
jednak nowe zapisy ustaw i rozporządzeń powinny być szeroko konsultowane. Wyniki
konsultacji powinny być podstawą do nowego ustawodawstwa. Zmiany prawa źle wpływają na zaufanie do planowania przestrzennego. Właśnie dlatego nie powinno zostać
diametralnie zmienione prawo, tylko w sposób wyważony, tak aby ułatwić proces inwestycyjny oraz zlikwidować uznaniowość w procesie dotyczącym zagospodarowania obszarów.

SELECTED LEGAL AND IMPLEMENTATION ISSUES
OF LOCAL PLANNING
LOCAL PLANNING IN LIGHT OF LEGISLATION
Preservation of spatial order and creation of conditions for economic and social development is a common task of spatial planning. Establishment of local spatial law mainly depends on legal conditions. The Act of planning and land arrangement from 1994 and further law from 2003 have introduced many changes according to post-war period. From
the centralized system, it has shifted into local level of municipalities where the only law is
Local Plan of Spatial Development. Last period of dozen years of the new legal conditions and practical implementation has shown, that in some part the law should be
changed.
The rules of drawing up local plans have changed. Earlier, on municipal level, there were
general and detailed plans regulating conditions of construction. Presently, there is only
one type of local law – Local Plan of Spatial Development. It seems that in Polish legal

ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, Wybrane zagadnienia prawne i realizacyjne...

299

system some regulations get to extremes. From general plans including only information
on function of some particular area, to local plans, more and more strictly written.
Although the study of land use conditions and directions of municipality is not the legal
act of spatial law, it should be prepared, because local plans of spatial development can
not be prepared without it. So on, all the processes linked to spatial planning can take
place only on the basis of local plans, and in case of absence, on the basis of Decisions
on Land Development and Management Conditions.
Since in spatial law of municipalities, the local plan is the only legal act, it should be prepared for majority of areas. However, while the coverage area of Decisions on Land Development and Management Conditions is nearly 100%, the coverage area of local plans
is at 25,6% of total national land area (fig. 2). There is significant diversity between particular provinces, from 60% to only few percents (table 1). The study of land use condition
and directions of municipality introduces nothing into spatial arrangement without local
plans.
The act of planning and spatial arrangement does not order to create local plans, so it
simply discourages preparation of local plans giving possibility of new land development
on the basis of Decisions on Land Development and Management Conditions. The consciousness of sustainable spatial development in many provinces is very low and is apparent in very low percentage of local plans coverage area. However, there is positive
tendency deriving from sustainable growth of coverage area for local plans (fig. 3).

Decision on land development and
management conditions
Nie musi
być zgodna

Podstawa możliwości realizacji
inwestycji

Planowanie miejscowe

musi być
zgodny

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

nie jest aktem prawa miejscowego

jest aktem prawa miejscowego.

obejmuje obszar całej gminy

obejmuje obszar według uznania

Nie stanowi
podstawy
prawnej do
zagospodarowania przestrzeni

nie stanowi
podstawy
decyzji
administracyjnych

Stanowi podstawę do
sporządzenia
miejscowego
planu

stanowi podstawę decyzji
administracyjnych
- pozwolenie
na budowę

Jest podstawą prawną do
zagospodarowania przestrzeni

Fig. 1. Base of commencing the investment process which the beginning constitutes the building
project and getting the decision for the building permit. Source: Based on A. Böhm a pos. of literature was drawn up [1] and acts on the planning and the spatial planning from 2003 r

Together with preparation of local plans, agricultural and forest areas planned for other
non-agricultural functions are enlarging. The area of greenery to be turned into built-up
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areas is shown on figure 4. It is alarming tendency, because instead of continuous developing and extending partly developed areas, the new valuable in sense of landscape and
environment areas are planned for new investments. The situation leads to increasing
spatial dispersion of towns and disadvantageous land arrangement. It is also unprofitable
for municipalities forced to assure media and roads. Further on, the balance between
developed areas and green areas can be disturbed. It derives often from the situation,
that forest and agricultural areas are being bought for low prices, also from municipalities.
Further, the owners claim for possibilities of land development for these areas. The
change of land use into non-agricultural functions should result from arguments of necessity for development of municipalities. Such processes are regulated, among others, by
the Farm and Woodland Conservation Act, where the article no. 3. says: 1. Protection of
farmland means: 1) limitation of transformation such areas into non-agricultural and nonwoodland functions; and article 6.1. says: For non-agricultural and non-woodland functions, firstly should be taken areas marked in records as wastelands, in case of absence
of such areas the priority goes to – other areas of the lowest usefulness for production.
However, in practice these legal regulations have no application. For example, ministerial
refusal for transformation of some areas into non-agricultural or non-woodland areas,
based on arguments deriving from the mentioned above legal act, faces negative for the
Ministry decisions of court. It leads to uncontrolled urbanization of farmland and woodland.
There is a lasting discussion on changes in legislation on spatial planning and it is undoubtedly necessary. However, we should avoid situation which happened on the 31st
December 2003, when local plans enacted before 1st January 1995 have lost validity.
This is the reason of so low percentage of coverage areas of local plans. The valid plans
should keep is validity and those unfinished and in preparation stage should be finished
and enacted – more so because the number of local plans is rising.
A competitive approach for investors and European Funds have cause, that there is more
and more plans in preparation. Areas with local plans are much more attractive for investors, and spatial law can be one of marketing elements. Investors looking for areas for
new investments expect possibility of fast construction, and this can be facilitated by Local Plan of Spatial Development.
LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT
Is there a „golden” solution for construction and contents of Local Plan of Spatial Development obligatory by the law?
The Local Plan of Spatial Development is prepared by urban planners contracted by municipalities. Although, the planner should specify area's function through professional
analyses, but often lobbying of investors influences planning decisions. There is a visible
lack of social consultation at the preparation stage of local plans, so it is hindering social
acceptation on further stages. It comes out mainly from lack of interest of municipalities
and planners to discuss and present to land owners their spatial concepts. The legal obligation of presentation of Local Plan of Spatial Development for public opinion at preparation stage is normally accomplished. Many countries put a great emphasis on social consultations of spatial planning and those are looking for new ways to increase social participation in planning process.
Instead of limitation of legislation on content of local plans (which could be set up as
standards and recommendations by chambers), the ongoing changes of The Act of planning and land arrangement are increasing more and more the number of establishments.
The Local Plan of Spatial Development must take care on spatial order and economic
development, but should really spatial law established for years for example set up colors
of facades? Too strict establishments of local plans have negative impact and cause big
criticism of architects and investors.
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The problem of preparation of The Local Plan of Spatial Development refers also to the
time needed to enact them – many plans are being prepared through many years. Long
period of preparation of the plans has different reasons. One of them is the only priority to
the lowest price at the bidding stage for planning contracts instead of checking references
and previous projects. The table no. 2. shows how many such projects lasts more than 3
years.
The other problem is the undecided legal conditions appearing in situation, when actual
The Local Plan of Spatial Development or its change is being repealed by court or administration, so its establishments are not valid anymore. While enacting the change to
The Local Plan of Spatial Development, the core plan is valid no more as well. In this
case it is impossible to assure that if the change of local plan lost its validity, the original
plan is valid again. These problems are not clearly solved by legislation.
There is many problems referring to such situation. The example situation happens, when
investor has obtained building permission and has started the construction, and at the
same time the local plan (being base for construction) lost its validity. There is a question
whether investor can continue the construction, whether not? So, if legal basis has lost its
validity, is the building permission still valid? There should be no doubt in such case, because at the moment of giving the building permission the legal basis was valid. Further
loss of validity should have no impact on building permission. However it is not so interchangeably set up in law, so there can be some doubts in such case.
Such situation, when local plan or its change loose its validity, can cause also financial
effects for both, municipalities and investors. For example, there was some local plan
enacted on January 2008 in some municipality. In May 2010, the administrative court has
stated loss of validity of the plan. Through over 2 years of the valid plan many investments took place. There have been many building permissions delivered during this period and architectural projects were prepared as well. The investors, who applied for
building permissions but before the loss of validity of the plan did not obtain the building
permission, have to apply for Decisions on Land Development and Management Conditions. It has extended process of building permissions and in many cases forced changes
in architectural projects. It results also in financial consequences for investor, who can
claim for financial compensation to municipality. The municipality also loses financially
because of delays in construction of new developments, so on through real estate tax
and other.
DECISION ON LAND DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONDITIONS
Presently, the spatial development takes place on the basis of local plans, which have to
be unanimous with the study of land use condition and directions of municipality and decision on land development and management conditions – which in fact does not have to
be unanimous with the study. If there is no plan, but some conditions are fulfilled, the
decision on land development and management conditions has to be delivered on application.
It is often advantageous for municipalities and investors, because such decision is delivered on investor's demand and its time of delivery is shorter then time needed to prepare
local plan of land development. However it can lead to some spatial disorder and chaos,
but it can also cause some threads of construction on areas which should not have been
built up, for example because of flooding.
Analyzing the number of positive decisions, which reaches nearly 100% (table no. 3), we
can say it is only formality.
How in practice are fulfilled legal conditions of delivery of decisions? First of all, the doubt
was caused by the record on so called neighboring plot. At the beginning of validity of the
legal act it was understood differently among provinces. In one province it was the plot
directly adjacent to the subject one, in other it was understood as plot nearby. It was
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unanimously explained, that the plot has not to be adjacent, but only accessible from the
same road, regardless of its length. So regardless of the distance, one can take into consideration any property adjacent to the same road.
It also happens, that interpretation of legal records is different, dependently on approach
of preparation the Decision on Land Development and Management Conditions. The
research on delivery of such decisions lead to some conclusions, that they are prepared
often with violation of law or at somebody's discretion. For example, one of decisions for
multi-family housing was delivered, apart from the fact, that there was no such housing at
the same road X. It was taken into consideration in analyses as a property adjacent to
another road Y. On such basis the function was set up, built up line, overall dimensions,
density as well. Additionally, several years before the decision there was an application to
record in study of land use condition and directions of municipality as built up area. The
argumentation for refusal was that: … the subject plot... was located on the area directly
adjacent to environmentally and landscaping valuable area..., the main ecological corridor
of the city, on area potentially threatened by flooding. In this case, because there was no
valid local plan, the decision on land development could have been delivered – it does
not have to be unanimous with the study. There are many examples in Poland of such
incorrectly prepared decisions, violating the spatial law as well.
CONCLUSIONS
There is an urgent necessity for change of legislation in aspect of spatial planning, however new legal acts and orders should be deeply consulted. Results of the consultations
should be a basis for the new legislation. This is why the law should not be changed radically, but in very balanced way. It should facilitate investment process and liquidate discretion in process of developing different areas.
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PANORAMA ZE WZGÓRZA CZWARTEK W LUBLINIE – ANALIZA
WIDOCZNOŚCI ZABUDOWY METODĄ KĄTÓW WIDOKOWYCH
PANORAMIC VIEW FROM CZWARTEK HILL
– THE METHOD OF DYNAMIC ANALYSIS OF VISUAL ANGLES
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Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania

STRESZCZENIE
Zagadnienie ochrony historycznie ukształtowanych krajobrazów miejskich przed niekorzystnymi działaniami inwestycyjnymi jest niezwykle złożone. Badanie skutków planowanych działań jest trudne do przeprowadzenia przy pomocy tradycyjnych technik analizowania przestrzeni miejskiej. Szansą na ułatwienie i przyspieszenie tego procesu, a także
jego obiektywizację jest zastosowanie cyfrowych technik analitycznych wykorzystujących
wirtualne modele miast. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie metoda interpretacji budowy krajobrazu miejskiego z wykorzystaniem technik modelowania cyfrowego.
Analizie kątów widokowych poddana zostanie jedna z najbardziej atrakcyjnych panoram
Lublina – widok ze Wzgórza Czwartek. W pracy wykorzystano autorską aplikacje komputerową opracowana przez autorkę. Możliwość jej praktycznego zastosowania została
wykazana w projektach planistycznych wykonanych dla Gminy Miasta Szczecin w latach
2005-2007 oraz dla Gminy Miasta Lublin w latach 2010-2011.
Słowa kluczowe: analiza kątów widokowych, wirtualne modelowanie miast.
ABSTRAKT
Protection of historically developed urban landscapes against adverse investment activities is extremely complex. Examination of effects of planned activities is difficult to perform using traditional analyzing techniques. An opportunity to facilitate and accelerate this
process and its objectification is the use of virtual city models. This paper presents a
method of interpretation of urban landscape using method of dynamic analysis of visual
angles. It will be shown on the example of one of the most magnificent panoramas of
Lublin – a view from the Czwartek Hill. The method was used in practice in the projects
carried out for the City of Szczecin in the years 2005-2007 and for the Municipality of
Lublin in 2010-2011.
Key words: dynamic analysis of visual angles, virtual city models.
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WSTĘP
W pierwszej dekadzie 21. wieku można było zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój
badań naukowych oraz nowych technik goinformatycznych umożliwiających trójwymiarowe modelowanie i obrazowanie przestrzeni miejskiej. Dzięki polityce otwartego dostępu
do danych, lansowanego współcześnie przez korporacje internetowe, wirtualne modele
wielu miast europejskich i światowych są powszechnie udostępniane. Za pomocą prostych aplikacji internetowych (m.in. Google Earth, Bing Maps, Word Wind) z użyciem
średniej mocy komputera osobistego, można nawigować po wirtualnej przestrzeni miast
obserwując cyfrową kopię ich krajobrazów w dowolnych ujęciach. Stopień dokładności
odwzorowania detali jest coraz wyższy (teksturowanie budynków, standard LOD-3, itp.).
Stale wzrasta także ilość dostępnych modeli. Analizując wskazane skrótowo tendencje
rozwojowe, można przyjąć za bardzo prawdopodobne, że w ciągu najbliższych kilkunastu
lat modele 3D będą obejmowały obszary rozwiniętych gospodarczo państw, odwzorowując w pełni ich substancję zbudowaną oraz krajobraz naturalny.
Cyfrowe modelowanie miast 3D znajduje zastosowania naukowe i praktyczne. Technologia wykorzystywana jest między innymi do analiz akustycznych, symulowania skutków
powodzi, innych katastrof, czy rozmieszczania stacji bazowych, telefonii komórkowej, itp.
Jednak współcześnie profil tych zastosowań jedynie w małym stopniu dotyczy bezpośrednio planowania przestrzennego i urbanistyki. Rozwój technik tworzenia modeli 3D
miast nie jest wynikiem realizacji określonych zapotrzebowań ze strony środowisk naukowo-zawodowych architektów i urbanistów. Wynika on raczej z rozwoju badań stricte
geodezyjnych i informatycznych. Opisywany w niniejszym artykule problem naukowy
dotyczący badania możliwych zastosowań wirtualnych modeli miast 3D w projektowaniu
krajobrazu miasta i nowych komputerowych metod analitycznych wykorzystujących to
narzędzie jest więc stosunkowo nowym zagadnieniem. Obszar naukowy dopiero się
kształtuje.
Zagadnienia aplikacji technologii geoinformatycznych, łączenia technik GIS (2D) z trzecim wymiarem oraz optymalizowania modeli cyfrowych do potrzeb projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego są podejmowane we wciąż jeszcze nielicznych
badaniach polskich i zagranicznych (m.in. Batty et al. 2005, Czyńska 2007, Fotheringham
i Wegener 1999, Hudson-Smith 2007). Odrębną gałęzią współczesnych badań urbanistycznych z użyciem technik cyfrowych są analizy interpretacji złożoności krajobrazu
miejskiego oraz symulacji wzrostu miast (m.in. Batty 2005, Benenson i Torres 2004,
Rozwadowski 2006). Dla podjętego tematu najbardziej istotne znaczenie mają metody
analityczne wykorzystujące techniki raytracingu. Umożliwiają one analizy widoczności
projektowanych obiektów, np. budynków wysokich (Czyńska 2009) oraz symulacje
chłonności krajobrazu naturalnego w celu ochrony jego charakteru wizualnego (Ozimek
2009). Przesłanką do podjęcia analiz nad budową krajobrazu miejskiego z zastosowaniem technik modelowania cyfrowego, są wyniki wcześniejszych badań naukowych uzyskane przez autorkę (Czyńska 2007, 2009) oraz jej doświadczenia praktyczne z prac
studialnych dla Szczecina (2005-2007) i dla Lublina (2010-2011). Dotychczas uzyskane
wyniki analiz, pozyskane za pomocą opracowanych metod komputerowych skłaniają do
stwierdzenia, że wirtualne modelowanie miast tworzy nowe możliwości opisu krajobrazu.
STUDIUM WARTOŚCI WIDOKOWYCH MIASTA LUBLIN1
W opracowaniu studialnym dla Lublina badano strukturę przestrzenną miasta w aspekcie
kompozycyjnym, ukierunkowaną na ochronę krajobrazu kulturowego. Przygotowano wytyczne służące zachowaniu wartości ekspozycji widokowej historycznego układu Starego
1

Opracowanie przygotowane przez zespół autorski: dr inż. arch. Klara Czyńska, prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, dr inż. arch. Paweł Rubinowicz; na zlecenie Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego w Lublinie,
Lublin 2011.
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Miasta i Śródmieścia, panoram oraz linii sylwetowych. Podstawowym narzędziem pracy
zespołu projektowego był trójwymiarowy model topografii terenu oraz modele analityczne
zabudowy przygotowane na bazie map ewidencyjnych2. Pozwalało to na modelowanie
złożoności zabudowy oraz badanie podstawowych cech morfologicznych miasta. W studium zastosowano różne metody badawcze, m.in.: analizę budowy widoków strategicznych, badanie zasięgów widoczności i oddziaływania wizualnego, analizy budowy terenu
i struktury wysokości zabudowy oraz badanie kątów widokowych zabudowy.3 Uzyskane
wyniki zostaną wykorzystane przy opracowaniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina na lata 2012-2024. W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie jedna ze stosowanych metod – badania kątów widokowych. Jej
znaczenie dla obrazowania złożoności struktury zabudowy zostanie przedstawione na
przykładzie wybranej panoramy Lublina.
ANALIZA KĄTÓW WIDOKOWYCH ZABUDOWY
Z uwagi na złożoność potencjalnych interakcji przestrzennych zachodzących między
zabudową w mieście konieczne jest poszukiwanie technik oceny znaczenia poszczególnych obiektów architektonicznych dla kompozycji sylwety miejskiej. Miarodajnym sposobem jest metoda obliczania kątów widokowych wykreślonych między okiem obserwatora
a gzymsem, bądź najwyższym punktem budynku. Stosując klasyczne techniki projektowe
można w ten sposób, najczęściej z użyciem odpowiednich rzutów i przekrojów miasta,
przeanalizować relacje jedynie między wybranymi budynkami. Wykorzystywanie wirtualnych modeli przestrzennych pozwala natomiast na przyspieszenie oraz pełną automatyzację procedury, a także na radykalne zwiększenie zakresu analizowanej zabudowy na
wszystkie obiekty modelu przestrzennego.4
Omawiana metoda polega na generowaniu tzw. map kątów widokowych dla określonych
miejsc ekspozycyjnych. W odróżnieniu od tradycyjnych technik, wyniki nie są wizualizowane w przekrojach, ale w rzutach lub aksonometriach. Dla każdego budynku obliczany
jest właściwy kąt jaki tworzy z okiem obserwatora, a następnie oznaczane jest to w postaci koloru, bądź szrafu. Największy kąt tworzą budynki wysokie oraz te znajdujące się
najbliżej punktu obserwacji. Zależności te ilustruje przekrój (ryc. 1) przygotowany dla
wybranego punktu ekspozycyjne zlokalizowanego na Moście Długim w Szczecinie. Oznaczone zostały wybrane kąty widokowe dla poszczególnych budynków usytuowanych
wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Przy pomocy specjalnej aplikacji w języku AutoLISP otrzymano mapę kątów widokowych, która obrazuje te same wartości kątowe za pomocą odpowiedniego koloru wypełnienia budynku, bezpośrednio w rzucie (bądź aksonometrii)
miasta (ryc. 2). W analizach uwzględniana jest wysokość miejsca ekspozycji oraz dla
każdego budynku: jego wysokość nad poziomem morza, wysokość względna nad terenem i odległość od punktu ekspozycji. Kąty widokowe budynków oznaczane są w 10-cio
stopniowej skali, zdefiniowanej kolorami.

2

Modele analityczne zabudowy obrazują strukturę wysokości zabudowy przedstawianą w formie odpowiednio
schematycznej grafiki dwu- lub trójwymiarowej. Materiałem wyjściowym dla takiego modelowania były dane
zawarte w mapach ewidencyjnych dostarczonych przez Urząd Miasta. Opracowana została baza danych obejmująca ok. 55200 obiektów budowlanych z określeniem współrzędnych lokalizacji obiektu, ilości kondygnacji
oraz podziałem funkcjonalnym zgodnym z klasyfikacją środków trwałych (KTŚ). Dla operowania bazą danych i
uzyskiwania odpowiednich modeli analitycznych zostało opracowane specjalne oprogramowanie CAD. – Ibid.
s. 6.
3
K. Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubinowicz, Studium wartości widokowych miasta Lublin. Opracowanie przygotowane na zlecenie Wydziału Planowania w Lublinie, Lublin 2011, s. 6-7, 20
4
K. Czyńska, Metody kształtowania współczesnej sylwety miasta na przykładzie panoram Szczecina – wykorzystanie wirtualnych modeli miast w monitoringu i symulacji panoram, dysertacja doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007, s. 124-126.
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Ryc. 1. Zasada badania kątów widokowych z wykorzystaniem wirtualnego modelu miasta na przykładzie widoku
z Mostu Długiego w stronę ulicy Wyszyńskiego w Szczecinie. Istotą metody jest obliczanie kątów jakie powstają
miedzy okiem obserwatora a najwyższymi elementami budynków. Źródło: il. autorki 2005
Fig. 1. Principle of the analyze of visual angles using a virtual city model. The essence of the method is to calculate the angles formed between the eye of the observer and the highest parts of buildings. Source: author 2005

Ryc. 2. Analiza kątów widokowych dla fragmentu zabudowy Szczecina wykonana w oparciu o autorską aplikację w języku AutoLisp. Automatycznie obliczane są kąty widokowe dla wszystkich wskazanych obiektów. Wyniki
(wartości kątowe) opisywane są za pomocą kodu kolorystycznego na rzucie bądź aksonometrii. Źródło: il. autorki 2010
Fig. 2. Analyze of visual angles for buildings in Szczecin made on the basis of an original computer application.
Angles are automatically calculated for all buildings. The results (angular values) are described using the color
code on the plan or in axonometry. Source: picture by author 2010

ANALIZA PANORAMY ZE WZGÓRZA CZWARTEK W LUBLINIE
Analizowany widok ze Wzgórza Czwartek (ryc. 3) jest jedną z najcenniejszych ekspozycji
obszaru Starego Miasta, o unikatowych walorach krajobrazowych zarówno w skali Lublina, jak i Polski. Jego zaletami jest bliskie usytuowanie względem obserwowanej sylwety
oraz znaczne wyniesienie ponad nieuporządkowane przedpole dzielące punkt widokowy
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od zabudowań staromiejskich (różnica rzędnych wynosi 20 m5). Brak jest niekorzystnych
elementów tła. Widok jest ostry i nasycony detalem architektonicznym. Punkt widokowy
położony jest bezpośrednio przy krawędzi skarpy, a niezabudowane przedpole wizualnie
mieści się poniżej ściany właściwej widoku6. Obecne zainwestowanie Podzamcza położonego pomiędzy wzgórzami Czwartek i Zamkowym jest chaotyczne i nieuporządkowane. Nie wyczerpuje zatem potencjału miejsca. Jednakże jest to obszar bardzo wrażliwy
na wszelkie przekształcenia. Niewłaściwa forma czy wysokość nowej zabudowy może
obniżyć walory krajobrazowe ekspozycji ze Wzgórza Czwartek7. Z powyższych powodów
cały obszar ekspozycyjny powinien być objęty szczególną ochroną oraz odpowiednimi
zabiegami rewaloryzacyjnymi. Nowe inwestycje na tym terenie powinny być poprzedzone
analizami braku negatywnego oddziaływania na krajobraz. Dostrzegając z jednej strony
atrakcyjność inwestycyjną terenu a z drugiej realność zagrożenia Urząd Miejski w sierpniu br. ogłosił konkurs urbanistyczno-architektoniczny na jego zagospodarowanie8. Ustalenia zawarte w zwycięskich pracach zostaną wykorzystane przy sporządzaniu planu
miejscowego.

Ryc. 3. Widok spod kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa na Wzgórzu Czwartek w Lublinie – jedna z najpiękniejszych panoram Starego Miasta. Źródło: fot. P. Rubinowicz
Fig. 3. View from Czwartek Hill in Lublin – one of the most beautiful panorama of the Old Town. Source: photo
by P. Rubinowicz

Przygotowana w ramach wspomnianego Studium9 analiza kątów widokowych dla ekspozycji spod kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa na Wzgórzu Czwartek może posłużyć precyzowaniu, jaki wpływ na obserwowaną linię sylwetową Starego Miasta może mieć zabudowa znajdująca się w tle ściany właściwej bądź też usytuowana w jej przedpolu. Analiza
kątów widokowych dla tej ekspozycji opracowana została w formie schematu (ryc. 4), w
którym wartości kątowe wyrażone są za pomocą barwnych okręgów. W zależności od
wielkości kąta skala oznaczenia jest różna. Największe wartości posiadają największe
symbole i kolorystykę zbliżoną do czerwieni. Im mniejszy kąt, tym zimniejszy odcień
oznaczenia. Istnieje ponadto istotna zależność między wartościami kątowymi a układem
topografii terenu. Ilustruje ją zestawienie analizy kątów z hipsometrią terenu (ryc. 4). W
miejscach wyniesionych wartości kątowe są większe, pomimo niewielkich różnic w wysokościach budynków. Daje to interesujący obraz rzeczywistej obecności i znaczenia poszczególnych obiektów w krajobrazie.
Interpretacja map kątów widokowych pozwala na określenie istotnych w planowaniu relacji między widokiem panoramicznym i rzutem struktury urbanistycznej miasta. Na mapach
widoczny jest zakres penetracji wzrokowej z określonego punktu ekspozycyjnego. Możli5

Rzędna wyniesienia terenu na Wzgórzu Czwartek wynosi 195 m npm. Podzamcze zlokalizowane w dolinie
dawnego cieku wodnego położone jest na wysokości 175 m npm.
6
Ściana właściwa – jedna z części widoku panoramicznego znajdująca się pomiędzy tłem a przedpolem widokowym i zawierająca zasadniczą, najbardziej atrakcyjną część widoku; K. Dąbrowska-Budziło: Wśród panoram
Krakowa. O przemianach widoków i o tym, jak je ocalić, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, s. 15-25.
7
W kształtowaniu nowego układu zabudowy istotna jest wysokość budynków, która musi być ograniczona na
tyle, by nie zmniejszała wysokości pola ekspozycji Starego Miasta. Niezbędne jest także kształtowanie piątej
elewacji zespołu widocznej ze wzgórza (kształty i materiały dachów, elementy infrastruktury budynku np. wentylacji).
8
Konkurs urbanistyczno-architektonicznego, otwarty, jednoetapowy na opracowanie projektu koncepcyjnego
p.t. Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=152659
9
Op.cit., K. Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubinowicz, s. 20.
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we jest zatem wyłonienie obszarów zabudowy, które są ważnym komponentem sylwety
oraz obszarów zabudowy, które nie mają w tym kontekście istotnego znaczenia. Dotyczy
to zarówno zabudowy istniejącej jak i planowanej. Istotną zaletą tej metody jest również
szeroki zakres powadzonych analiz – możliwość uwzględnienia wszystkich budynków w
mieście.

Ryc. 4. Mapa kątów widokowych dla ekspozycji panoramicznej ze Wzgórza Czwartek w Lublinie (powyżej po
lewej stronie oraz poniżej). Źródło: il. autorki 2011
Fig. 4. Map of visual angles for exposition form Czwartek Hill in Lublin. Source: pic. by author 2011

W Studium wartości widokowych... badanie kątów dla wybranych ekspozycji panoramicznych zostało przeprowadzone jako uzupełnienia analizy zasięgu ekspozycji terenu w celu
wyznaczenia stref ochrony dalekiego tła widoków zespołu staromiejskiego10. Analizie
poddano wszystkie budynki wchodzące w zakres widoku, aż do granic administracyjnych
10

Op.cit., K. Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubinowicz, s. 18-20.
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miasta. Oznaczono zatem budynki znajdujące się na różnych planach ekspozycji. Otrzymana mapa kątów widokowych, choć nie uwzględnia widoczności (zasłaniania budynków), daje miarodajny obraz, które obiekty będą miały istotne znaczenie w rozpatrywanym widoku.
PODSUMOWANIE
Przedstawiona skrótowo metoda bazująca na parametrycznych technikach modelowania
cyfrowego jest jednym z elementów autorskiego warsztatu pracy. Aplikacyjność opracowanych teoretycznie metod została wykazana w projektach planistycznych wykonanych
dla Szczecin oraz Lublina. Znaczenie priorytetowe dla autorki ma dążenie do obiektywizacji sposobów opisu i analizy budowy krajobrazu miejskiego. W analizie kątów widokowych szczególnie istotne jest połączenie informacji związanych z ukształtowaniem terenu
oraz danych dotyczących tkanki zbudowanej. Daje to kompletny obraz morfologiczny
miasta. Może być on poddany dalszej interpretacji w celu określenia zasad lepszej
ochrony cennych walorów przestrzennych miast.

PANORAMIC VIEW FROM CZWARTEK HILL
– THE METHOD OF DYNAMIC ANALYSIS OF VISUAL ANGLES
The first decade of the 21st c. witnessed a rapid development of scientific research and
new geo-information techniques providing for 3D modelling and visualisation of the urban
space. Due to open data access policy promoted by Internet corporations, virtual models
of several European and other cities are now available. Using simple web based applications (e.g. Google Earth, Bing Maps, Word Wind) and average capacity PCs, it is possible
to navigate the virtual space of cities observing a digital copy of their landscapes from
various angles. The precision gradually improves (texturing of buildings, LOD-3, etc.).
The number of models available is also growing. While analysing the development
trends, we may assume that probably within coming ten or more years, 3D models will
cover entire territories of economically developed countries, fully reflecting their built-up
substance and natural landscape.
Digital 3D modelling of cities has scientific and practical applications. The technology is
used for instance for acoustic analysis, simulating impact of flood and other disasters,
distribution of mobile phone stations, etc. However, the method is currently little used for
spatial and urban planning. The development of 3D modelling of cities does not result
from scientific and professional needs of architect and urban planners. It is rather the
result of geodesy and information development. The scientific issue examined by the
project concerns possible use of virtual 3D models of cities for landscape planning and
new computer aided analytical methods using the tool. Thus, it is an innovative issue.
This specific area of research has just started growing.
The use of geo-information technologies, combining GIS (2D) with the third dimension
and optimising digital models for urban and spatial planning are covered by still few Polish and foreign projects (e.g. Batty et al. 2005, Czyńska 2007, Fotheringham and
Wegener 1999, Hudson-Smith 2007). A separate branch of the contemporary urban research using digital techniques is analysis of urban landscape complexity and simulation
of city growth (e.g. Batty 2005, Benenson and Torres 2004, Rozwadowski 2006). Analytical methods using raytracing are the most important for the project. They provide for analysing views of planned facilities, e.g. tall buildings (Czyńska 2009) and natural landscape
absorption analysis in order to protect is outlook. Results of previous scientific research
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(Czyńska 2007, 2009) and practical experience researchers gained while developing
studies for Szczecin (2005-2007) and Lublin (2010-2011) supported the idea of further
analysis of the structure of urban landscape using digital modelling.
View from the Czwartek Hill (Fig. 3) is one of the most valuable exposition of the Old
Town area in Lublin. Analyze of visual angles for this view presented in the article allows
to specify the essential relationship between a panoramic view of the city and its urban
structure. The analyze was developed in the form of a diagram (Fig. 4), in which angle
values are expressed by means of colored circles. The maps show range of visual penetration for the specified viewing point. It is therefore possible to identify areas of building
that are important component of city skyline and areas which are not relevant in this context. This applies both to existing and planned building. An important advantage of this
method is also a wide range of analysis – the possibility to include all buildings in the city.
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KONFLIKTY PRZESTRZENNE NA STYKU ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY
ZAGRODOWEJ I PLANOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA
TERENACH WSI STREFY PODMIEJSKIEJ
WŁĄCZONYCH DO OBSZARU MIASTA BIAŁEGOSTOKU
SPATIAL CONFLICTS OF EXISTING AGRICUTURAL BILDINGS AND FUTURE
HOUSE BILDINGS IN SUBURBAN AREAS,
INCLUDED TO TOWN AREA OF BIALYSTOK

Jerzy Tokajuk
mgr inż. arch.

STRESZCZENIE
Obszar Miasta Białegostoku powiększa się poprzez przyłączanie terenów z gmin
sąsiednich. Pojawia się problem konfliktu funkcjonalno – przestrzennego istniejącej
zabudowy rolniczej z planowaną zabudową mieszkaniową. Plan miejscowy
na
obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej powinien jednoznacznie rozstrzygać o
przeznaczeniu terenu. Likwidacja działalności rolniczej na obszarach przyłączonych jest
nieunikniona.
Słowa kluczowe: strefa podmiejska, przyłączanie terenów, zabudowa zagrodowa i
mieszkaniowa, konflikt funkcjonalno – przestrzenny,
ABSTRAKT
Bialystok City area is growing by binding sites of neighboring municipalities. There is a
problem of conflict functional - spatial existing agricultural buildings with a planned residential development. Local plan in rural areas, suburban areas should be unambiguously
resolved to allocate land. Removal of agricultural activity in areas connected is inevitable.
Key words: suburban zone, attachment sites, farm buildings and housing, conflict functional – spatial.
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1. WSTĘP
Oddziaływanie wielkiego miasta, powiększanie jego granic powoduje nieuniknione
konflikty funkcjonalno przestrzenne. Na podstawie doświadczeń związanych
z zagospodarowaniem terenów wiejskich strefy podmiejskiej i terenów włączonych do
obszaru miasta Białegostoku można postawić tezę, że pogodzenie zabudowy zagrodowej
i działalności rolniczej z zabudową mieszkaniową jest często niemożliwe, a likwidacja
funkcji zabudowy zagrodowej i działalności rolniczej jest tylko kwestią czasu. Do
rzadkości należą sytuacje, kiedy w sposób bezkonfliktowy istnieją obok siebie
gospodarstwa rolne z budynkami mieszkalnymi, ale i też inwentarskimi i gospodarczymi,
prowadzące hodowlę zwierząt czy przetwórstwo rolno – spożywcze i gospodarstwa
domowe z budynkami mieszkalnymi o funkcji wyłącznie mieszkaniowej, których
użytkownicy prowadzą tryb życia zupełnie niezwiązany z rolnictwem.

Ryc. 1. Granice miasta w latach 1799, 1877, 1897, 1938, 1965. Białystok Rozwój Przestrzenny Miasta, 1969
Fig. 1. City limits in years 1799, 1877, 1897, 1938, 1965. Bialystok Space Development of City, 1969

2. ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Miasto Białystok zostało założone przez Stefana Mikołaja Branickiego, stolnika wielkiego
koronnego, wojewodę podlaskiego, starostę bielskiego i brańskiego - ojca hetmana Jana
Klemensa, w 1692r. na północny zachód od założenia pałacowego Branickich. Miasto
zostało usadowione na 3 włókach ziemi, czyli na powierzchni około 50 ha. W tym roku
założyciel uzyskał prawa miejskie dla Białegostoku od króla Jana III Sobieskiego
i rozpoczął budowę, na miejscu istniejącego dworu obronnego, barokowego pałacu.
W kolejach dziejów do granic dzisiejszego miasta Białegostoku w pierwszej kolejności, bo
już w połowie XVIII wieku, wraz z lokacją miasta przez hetmana Jana Klemensa
Branickiego, włączono, położoną na prawym brzegu rzeki Białej wieś Bojary. Kolejnymi
wsiami wchłoniętymi przez organizm miejski były Białostoczek, Starosielce, Słoboda
(Swoboda), Ogrodniki Wysokostockie i Wysoki Stoczek oraz osady młyńskie Antoniuk
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i Marczuk. W następnych latach, do wybuchu II wojny światowej, do roku 1939 obszar
miasta Białegostoku obejmował 39 km2.1
W latach pięćdziesiątych XX wieku w skład terenów Białegostoku weszły całe wsie:
Bacieczki, Bacieczki Kolonia i Korycin. Ponadto część gruntów wsi Klepacze, Krupnik,
Fast, Zawad i Zaścianek. Włączono również część obszaru lasów państwowych
uroczyska Ignatki w Nadleśnictwie Dojlidy (z gminy Bacieczki) i część lasów
państwowych Nadleśnictwa Dojlidy (z gminy Dojlidy) o łącznej powierzchni 755 ha.
Również od tego czasu miasto Starosielce było częścią Białegostoku.2 W latach
siedemdziesiątych włączono do miasta Białegostoku obszary wsi Bagnówka, tereny
Zakładów Silikatowych, obszary lasów państwowych o nazwie „uroczysko Pietrasze”,
„uroczysko Antoniuk”, obszar stawów dojlidzkich i teren cmentarza prawosławnego
„Dojlidy” o łącznej powierzchni 920 ha3.
W ostatnich latach Białystok wchłonął – w roku 2002 wieś Zawady (420 ha) z obszaru
Gminy Dobrzyniewo Kościelne (Ryc. 2 - północna część miasta) i – w roku 2006 wsie
Dojlidy Górne, Zagórki, części Kolonia Halickie (830 ha) z obszaru Gminy Zabłudów
(Ryc. 2 – południowa część miasta).
W ten sposób miasto osiągnęło obecną powierzchnię około 102 km2.
3. PROBLEM ASYMILACJI OBSZARÓW PRZYŁĄCZONYCH
– STUDIUM PRZYPADKU
Opierając się na przykładzie procesów rozszerzania granic, które dokonały się w XXI
wieku, trzeba zauważyć problem asymilacji przestrzennej dawnych obszarów wiejskich
do struktury dużego miasta. Włączone w ostatnim czasie obszary z terenów gmin
ościennych bezpośrednio przyległych do Białegostoku
charakteryzują się dość
szczególną struktura przestrzenną, a mianowicie są terenami:
–
–
–
–
–

zabudowanymi zabudową typowo zagrodową i wykorzystywaną lub nie do celów
mieszkalnych i prowadzenia działalności rolniczej,
zabudowanymi zabudową wykorzystywaną wyłącznie do prowadzenia działalności
rolniczej, szczególnie hodowli zwierząt inwentarskich lub w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (zwierzęta futerkowe, drób),
zabudową produkcyjno – usługową i usługową (warsztaty samochodowe, zakłady
produkcyjne),
zabudowanymi zabudową mieszkaniową jednorodzinną – typowo miejską,
niezabudowanymi wykorzystywanymi rolniczo w różnym stopniu.

Z racji bliskości miasta, tereny te były już w zainteresowaniu inwestorów, poszukujących
działek budowlanych na cele mieszkaniowe jednorodzinne lub produkcyjno – usługowe.
Skutkiem tego od kilku lat postępował proces urbanizacji tych terenów, dokonujący się
w ostatnich latach w sposób niezaplanowany, chaotyczny i przypadkowy w oparciu
o decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Problemem przy zabudowie kolejnych obszarów był brak wydzielonych dróg publicznych
i infrastruktury. Skutkiem zmiany granic i przynależności terytorialnej była utrata ważności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez gminy
ościenne przed 1995 rokiem. Plany te i tak traciły ważność z mocy prawa po roku 2003.
1 H. Nowara, R. Sikorski, R. Małyszko, J. Stomal, Białystok Rozwój przestrzenny miasta, Białystok, Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Towarzystwo Urbanistów Polskich – Koło w Białymstoku, 1969
2
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku 1950-1973, Uchwała V/43 MRN w Białymstoku z dn. 13
XI 1952 roku w sprawie zmiany granic Białegostoku
3
Zarządzenie Nr 30/73 Prezydium WRN w Białymstoku z dn. 25 IV 1973 roku w sprawie zmiany granic miasta
Białegostoku
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Również, ze względu na zmianę granic administracyjnych, utraciły moc plany miejscowe
sporządzone po 1995 roku, jak i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Wynikało to z interpretacji prawnej opartej na doktrynie wskazującej, że
derogacja aktów prawa lokalnego jest następstwem konkretnie określonych zdarzeń,
takich jak m.in. okoliczność prowadząca do zmiany terytorium, na którym obowiązuje
dany akt prawny. Uznano więc, że plany miejscowe obowiązujące wcześniej na obszarze
włączonym do granic miasta tracą moc, gdyż są prawem obowiązującym jedynie na
obszarze danej gminy w ramach kompetencji i woli jej organów, co także wynika z art. 87
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ryc. 2. Białystok – obecne granice administracyjne z obszarami przyłączonymi (Zawady, Dojlidy).J. Tokajuk 2011
Fig. 2. Bialystok – present administration limits and annexed teritories (Zawady, Dojlidy). J. Tokajuk 2011

Tak więc obszary te, w momencie przyłączenia, znalazły się w stanie białej plamy
planistycznej i improwizacji inwestycyjnej. Różne są też oczekiwania mieszkańców
przyłączonych terenów i właścicieli gruntów. Większość z nich oczekuje wzrostu wartości
gruntów i możliwości dokonania podziałów geodezyjnych działek użytkowanych rolniczo,
a następnie ich zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co jest, według
powszechnego mniemania, najprostszym sposobem osiągnięcia korzyści finansowych
z ziemi rolnej. W przypadku terenu Zawad problemem okazały się istniejące fermy,
w których od kilkunastu lat była prowadzona hodowla lisów. Ze względu na brak
jakichkolwiek możliwości porozumienia się pomiędzy właścicielami sąsiadujących
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terenów, ani innych możliwości prawnych pogodzenia sprzecznych interesów,
wynikających z przepisów szczególnych – np. ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, kodeksu cywilnego, ustawy o ochroni środowiska czy z prawa miejscowego np.
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, podjęto próbę rozwiązania
konfliktu w oparciu o prawo miejscowe tj. poprzez miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Ryc. 3. Obszar dawnej wsi Zawady - stan obecny. Google maps 2011
Fig. 3. Area of ex Zawady village - present state. Google maps 2011

I tak w dość niedługim czasie, w 2006 roku, został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestzrennego części osiedla Zawady w Białymstoku, mocą którego
dotychczasowy teren rolny, na którym znajdowały się fermy hodowli lisów
i w bezpośrednim ich sąsiedztwie, uzyskał wielorakie przeznaczenie rolnicze w zakresie
upraw polowych i ogrodniczych z dopuszczeniem prowadzenia działalności
agroturystycznej oraz mieszkaniowe jednorodzinne. Zabieg planistyczny polegał na tym,
że zapisy planu nie pozwalały na budowę nowych obiektów ani przebudowę, rozbudowę
i modernizację istniejących budynków inwentarskich, a więc skazywały je na docelową
likwidację nie uniemożliwiając jednocześnie prowadzenia działalności hodowlanej.
Z kolei plan dopuszczał budowę budynków mieszkalnych
po likwidacji obiektów
związanych z hodowlą zwierząt, a więc też nie od razu po wejściu planu w życie.
Autorom planu zależało przede wszystkim na tym, aby prowadzący hodowlę zwierząt
zdali sobie sprawę z faktu znalezienia się w granicach administracyjnych dużego miasta,
skutkującego nieuchronnością konieczności likwidacji działalności hodowlanej, chociaż
nie od razu, a po upływie pewnego okresu przejściowego. Tak więc, z treści planu
wynikało, że pomimo przejściowego okresu dopuszczalności istnienia obiektów
inwentarskich, likwidacja gospodarstwa hodowlanego na obszarze wiejskim włączonym
do terenu miasta jest nieunikniona. Okazało się, że argumenty te dotarły do właścicieli
gospodarstw hodowlanych ponieważ plan nie został zaskarżony ani przez nich, ani też
przez ich adwersarzy.
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Ryc. 4. Rysunek planu miejscowego (uchwała LVII/675/06 Rady Miejskiej Białegostoku 2006)
Fig. 4. Plan of a building (resolution LVII/675/06 of Town Council of Bialystok 2006)

4. ORZECZNICTWO SĄDOWE DOTYCZĄCE USTALEŃ PLANISTYCZNYCH
Zapisy planu wzbudziły jednak wątpliwości organu nadzoru, który stwierdził nieważność
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla
Zawady w Białymstoku w części, dotyczącej m.in. przeznaczenia przedmiotowego terenu. Organ nadzorczy, stwierdzając częściową nieważność uchwały podniósł, że plan
miejscowy wprowadza na jednym obszarze planistycznym - tereny oznaczone na rysunku
złożonymi symbolami 5.1R/AG/MN/EE/Ls, 5.2R/AG/MN/EE/Ls – kilka różnych przeznaczeń, nie rozgraniczając jednocześnie terenów o zróżnicowanym przeznaczeniu, co narusza przepis art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z którym w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów
oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Zdaniem organu postępowanie takie jest niezgodne z zasadą kształtowania przestrzeni na danym obszarze i stoi w sprzeczności z zasadami sporządzania planu
miejscowego, powodując nieważność uchwały w części.
Zaskarżony plan, po uwzględnieniu skargi Miasta Białegostoku, został jednak ostatecznie
utrzymany w mocy przez wojewódzki sąd administracyjny w części dotyczącej istoty
problemu opisywanego konfliktu (Wyrok WSA w Białymstoku SA/Bk 548/07 z 2007 roku).
Warto przy tym zwrócić uwagę na kwestię ukształtowanej linii orzekania przez sądy
w podobnych sprawach dotyczących właśnie konfliktów na etapie sporządzania planów
miejscowych na obszarach styku istniejącej zabudowy wiejskiej – zagrodowej
i planowanej, wchodzącej na te tereny zabudowy mieszkaniowej.
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie SA/Wa 297/09 –
z 2009 roku, stwierdzono nieważność w części uchwały w sprawie planu miejscowego,
który w swoich zapisach określał, że teren nim objęty został przeznaczony na realizację
i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Plan jednocześnie zakazał produkcji rolnej,
ogrodniczej i sadowniczej choć dopuszczał zabudowę siedliskową. Jak podkreślił sąd
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zapisy planu powinny być przede wszystkim sformułowane w sposób jasny i zrozumiały,
aby nie było wątpliwości interpretacyjnych. Mieszkańcy obszaru objętego planem, jak
i organy administracji, muszą mieć jasność co do przeznaczenia w planie działek jak
i istniejących zakazów i ograniczeń. W tym przypadku plan naruszył interes prawny
skarżącego jako właściciela nieruchomości. Ustalenie planu zakazujące w tym obszarze
wszelkiej działalności, w tym rolniczej uniemożliwiło mu korzystanie z nieruchomości
zgodnie z jej przeznaczeniem. W świetle przytoczonego wyroku należy stwierdzić, że
dokonywanie zabiegów planistycznych zmierzających do pogodzenia dwóch różnych
i sprzecznych funkcji poprzez zapisy planów miejscowych prowadzi do:
– trudności interpretacyjnych,
– wstrzymywania procesów inwestycyjnych,
– narastania konfliktów.
5. JAKIE POWINNY BYĆ ZAPISY PLANÓW MIEJSCOWYCH DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW NA OBSZARACH WIEJSKICH STREFY PODMIEJSKIEJ I
OBSZARACH WŁĄCZONYCH W OBRĘB GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIAST
W związku z powyższym, na podstawie przytoczonego orzecznictwa w dwóch sprawach
można stwierdzić, że plan miejscowy tworzony dla obszarów przyłączonych do terenów
miejskich lub plan miejscowy na obszarach wiejskich w strefie podmiejskiej powinien
jednoznacznie rozstrzygać kwestię przeznaczenia terenu. Z założenia, już na etapie
przystąpienia do sporządzenia planu, należy unikać dokonywania tzw. podwójnego czy
mieszanego przeznaczenia. Pogodzenie sprzecznych funkcji jest niemożliwe a próby
jego dokonania są nieuzasadnione i niepotrzebne. Możliwe jest jedynie wprowadzenie
okresu przejściowego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że teren znajdujący się w granicach
miasta musi być dostosowany do funkcji miejskich, wobec czego, wskutek planu miejscowego, dotychczasowe rolnicze przeznaczenie terenu zostanie zmienione. Podobnie
władze gmin strefy podmiejskiej, powinny być świadome nieuchronności konfliktów, a
w związku z tym konieczności podejmowania odpowiednich działań w oparciu o prawo
miejscowe i umiejętne z niego korzystanie. Warto wspomnieć, że plan miejscowy Zawad,
w obszarze opisywanego problemu, po pięciu latach od jego uchwalenia, został zrealizowany. Obie fermy lisie nie prowadzą działalności, chociaż obiekty inwentarskie jeszcze
istnieją. Prawdopodobnie niebawem grunty zostaną, po dokonaniu podziałów geodezyjnych, sprzedane i zabudowane w sposób podobny jak tereny sąsiednie.

SPATIAL CONFLICTS OF EXISTING AGRICUTURAL BILDINGS AND
FUTURE HOUSE BILDINGS IN SUBURBAN AREAS, INCLUDED TO
TOWN AREA OF BIALYSTOK
1. INTRODUCTION
The impact of a big city, expanding its borders causing inevitable spatial-functional conflicts. It can be concluded that the reconciliation of farm building and farming activities
from residential buildings in rural areas, suburban areas and in areas connected to the
city is often impossible and liquidation of existing farm buildings features and agricultural
activities is only a matter of time. There are only rare situations where habitants of residential buildings whose lifestyle is completely unrelated with agriculture and farms, coexists peacefully.
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2. SPATIAL DEVELOPMENT OF BIALYSTOK
The city of Bialystok was founded by Stephen Nicholas Branicki the father of Hetman Jan
Klemens, in 1692. The city was sitting on a surface of about 50 hectares got civic rights.
In the mid-eighteenth century, Bojary village, located on the right bank of the Biała River,
has been absorbed to the limits of Bialystok. Next absorbed villages into the city limits
were Bialostoczek, Starosielce, Sloboda (Swoboda), Ogrodniki Wysokostockie, Wysoki
Stoczek and mill villages: Marczuk and Antoniuk. To the World War II, the city of Bialystok
area was 39 km2. In the fifties of the twentieth century, were incorporated into city limits
whole villages: Bacieczki, Bacieczki Kolonia, Korycin and part of the village Klepacze,
Krupniki, Fasty, Zaścianki and Zawady. Also forests with a total area of 755 ha were
incorporated to the city limits. In the seventies to the city limits were included Bagnówka,
area of Zakłady Silikatowe, areas of state forests, Dojlidy ponds and orthodox cementery
"Dojlidy", with a total area of 920 ha. In recent years, Bialystok absorbed - in 2002 the
village Zawady (420 ha) of commune Dobrzyniewo Koscielne and - in 2006 the villages
of Dojlidy Górne, Zagórki and Kolonia Halickie (830 ha) of commune Zabludów. In this
way, the city has reached the present area of approximately 102 km2.
3. CONNECTED AREAS ASSIMILATION PROBLEM - A CASE STUDY
Based on the examples of extending boundaries that occurred in the twenty-first century,
assimilation problem of the former spatial structure of rural areas to large cities, must be
noticed. Incorporated areas of neighboring land to the Bialystok have a fairly specific
spatial structure. These areas are often typical farm buildings, used for agricultural
activities such as livestock husbandry or in the special branches of agricultural. Because
of proximity to the city, these areas were already in the interest of investors looking for
building plots for residential single-family or production - service. Process of urbanization
of these areas was unplanned and chaotic. The problem with building of these areas was
the lack of planned dedicated public roads and infrastructure. As the effect of borders
change and territorial affiliation was the validity loss of local zoning plans, conditions and
directions of spatial development. These areas, at the time of connection, became a
white stain in planning and investment improvisation. Residents of connected sites and
land owners expectations are also different. Most of them expects that the value of land
will rise and surveying division of agricultural plots possibility and then they expect sales
plots for residential houses, which is, according to popular belief, the easiest way to
achieve financial benefits from agricultural land. In the case of land Zawady problem
turned out to an existing farm, where for several years foxes were breeding. Due to the
lack of any possibility of agreement between the owners of adjacent land, an attempt was
made to resolve the conflict through the local zoning plan. In 2006, the local plan was
adopted, whereby the existing agricultural land on which the fox farms were located and
the lands in the immediate vicinity, obtained a multiple-use of agricultural and horticultural
field crops for the admission of agri-tourism activities, and family housing. Records of the
plan did not allow new construction or remodeling, expansion and modernization of
existing livestock buildings, and so doomed them, indirectly banning breeding activity.
The plan allowed the construction of residential buildings after the decommissioning of
animal husbandry. Authors of the plan wanted that farms owners realized the fact of th
need for liquidation of breeding activities, though not immediately, but after a transitional
period. Thus the plan indicated that despite the existence of a transitional period, the
admissibility of livestock buildings, the elimination of farm in a rural area turned into a
town area is inevitable. The plan was not challenged by either the owners of farms, nor
by their adversaries.
4. JUDICIAL DECISIONS CONCERNING THE PLANNING ARRANGEMENTS
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Records of the plan have raised concerns the supervisory authority that annulled the
resolution in part on land use. The supervisory authority, stating the partial invalidity of
the resolution argued that the plan is amended on a local area planning several different
destinations, no demarcation of sites with a different purpose, in violation of law.
According to the authority of such conduct is incompatible with the principle of shaping
the space and is contrary to the principles of preparing the local plan. Supervisory
decision was challenged by the city of Bialystok to the administrative court. The plan,
after considering the complaint was upheld in part on describing the conflict.
It is worth to pay attention to the issue of the formed line of courts rule in similar cases of
rural buildings, and planned residential buildings. Verdict of the Regional Administrative
Court in Warsaw in 2009, annulled the part of the resolution on the local plan, which
defined the area it covered was for the single-family residential and small services while
allowing crofts. The plan also banned the production of agricultural, horticultural and
orchards but allowed farm buildings. The court held that the plan violated the property
owner interests. Establishing a plan to prohibit any activity, including agriculture
prevented him from using the property for its intended purpose.
5. WHAT RECORDS OF LOCAL PLANS FOR LAND USE IN RURAL, SUBURBAN
AREA AND INCLUDED IN THE SPHERE OF THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES
OF CITIES AREAS SHOULD BE
The local plan created especially for areas connected to the urban or local plan for rural
areas in the suburban area should clearly settle the issue of land use.Avoid dual or mixed
land use. Reconciling conflicting functions is unfounded. It is possible to introduce a
transitional period. The area located within the city limits must be adapted to urban
functions, and therefore, the existing agricultural use of the land is changed. The city and
suburban area communities, should be aware of the inevitability of conflict, and therefore
need to take appropriate action based on local law and
skillful use of it.
It is worth mentioning that the local plan of Zawady, under the described problem, five
years after its enactment, has been realized. Both fox farms are not operating, although
the livestock buildings still exists. Probably soon after the land division, farms will be sold
and built in a manner similar to adjacent areas
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KRAJOBRAZ

PROBLEM ROZPROSZENIA ZABUDOWY W KRAJOBRAZIE
WIEJSKIM, NA PRZYKŁADZIE GMINY OGRODZIENIEC
THE OGRODZIENIEC COMMUNE AS AN EXAMPLE OF THE BUILDING
DEVELOPMENT – SCATTERING IN RURAL LANDSCAPE

Ingeborga Cygankiewicz
mgr inż. arch.
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury
Zakład Architektury i Planowania Wsi

STRESZCZENIE
Głównym czynnikiem kształtującym architekturę krajobrazu stał się żywiołowy rozwój
zabudowy nie zintegrowany z otoczeniem. Zaburzenia wiejskiego układu krajobrazowego
powodują nie tylko elementarne jego części jak dom z zagrodą i zadrzewieniem, ale
również tło w postaci pól uprawnych, łąk, lasów, sieci dróg.
Słowa kluczowe: krajobraz, wieś, forma, rozproszenie.
ABSTRACT
The impulsive building development, non being a part and parcel of surroundings become
a main landscape-architecture-forming factor. The rural-landscape violation is not only
caused by definite units e.g. house, plus form plus a forestation, but also due to the
pattern of fields grass lands, timberlands and roads.
Key words: landscape, country, form, scattering.
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1. ATRAKCYJNOŚĆ OBSZARU
Utrata ładu i tożsamości, na obszarach wiejskich, stała się obecnie powszechnym
zjawiskiem, a mieszkańcy wsi, zamiast być „strażnikami krajobrazu”, nieświadomie
powodują jego niszczenie. To negatywne zjawisko przejawia się szczególnie na terenach
o wyjątkowo cennych walorach krajobrazowych, gdyż każdy „gospodarz” pragnie
zbudować swój dom na własnej działce, niezależnie gdzie jest ona zlokalizowana.
A przybysze? Chcą budować tam gdzie „trawa jest najpiękniejsza, drzewa są
najzdrowsze, ... widok najpiękniejszy a ziemia najżyźniejsza”1.
Niewątpliwie gmina Ogrodzieniec, ze względu na dużą wartość otaczającego krajobrazu,
należy do rejonów atrakcyjnych pod względem osadniczym. Wynika to m.in. z położenia
w niedalekiej odległości od trzech głównych aglomeracji Polski południowej: Krakowa
(60km), Katowic (55km), Częstochowy (50km). W skład gminy wchodzi miasto
Ogrodzieniec i 10 sołectw: Fugasówka, Giebło, Giebło Kolonia, Gulzów, Kiełkowice,
Mokrus, Podzamcze, Ryczów, Ryczów Kolonia, Żelazko.
Obszar Gminy znajduje się w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego, a jednocześnie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Miejsce
to charakteryzuje się typowo wyżynnym krajobrazem z licznymi ostańcami skalnymi.
Znajdują się tu jedne z ciekawszych jaskiń i schronisk skalnych, z wielokulturowymi
stanowiskami archeologicznymi. W obrębie gminy mieści się Rezerwat Ruskie Góry oraz
Pustynia Ryczowska. Wartością krajobrazową są również zwarte kompleksy leśne
i występujące pośród nich stawy. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Zamkowa, zwana
również Górą Janowskiego, wznosząca się na 515,5 m. nad poziomem morza.
Wśród wartości kulturowych najwyższą rangę reprezentują, dominujące nad okolicą,
ruiny XIV-wiecznego Zamku Ogrodzieniec, zrekonstruowany Gród na Górze Birów, ruiny
XIV-wiecznej strażnicy obronnej w Ryczowie, XII-wieczny kościół św. Jakuba Apostoła
w Gieble.
I właśnie m.in. wymienione wyżej walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe są
zagrożone przez rozprzestrzenianie się zabudowy rozproszonej. Jedynie w odniesieniu
do trzech miejscowości gminy mówić można o względnym respektowaniu dyscypliny
planistycznej, choć nie wiadomo, czy stan ten utrzyma się jeszcze w przyszłości.
2. PRZYKŁADY DYSCYPLINY PLANISTYCZNEJ NA TERENIE GMINY
Znamiona dyscypliny planistycznej znaleźć można w następujących wsiach gminy
Ogrodzieniec: Gulzowie, Mokrusie i Gieble, położonych w niedalekiej od siebie
odległości.
Każda z tych wsi jest zespołem ruralistycznym o stosunkowo czytelnym układzie
poparcelacyjnym, ze skupiskami zabudowy tworzącymi dwustronne ulicówki i z reliktami
dawnej zabudowy regionalnej. Zabudowa tworzy tam najbardziej skupione
i rozpoznawalne formy w krajobrazie: jest ona nie tylko zwarta, ale dodatkowo
ograniczona zespołami zieleni wysokiej.
Co utrzymało w ryzach ich zabudowę? Jaki czynnik spowodował, że gospodarstwa nie
„rozsypały” się w krajobrazie?
Wytłumaczeniem tego zjawiska może być fakt, że są to miejscowości gdzie udział
gospodarstw rolnych jest najwyższy w całej gminie. Praktykowanie rolnictwa sprzyja
ochronie, przydatnych dla tej funkcji terenów, przed zabudowaniem. Prawdziwy rolnik,
tylko w ostateczności, decyduje się na uszczuplenie, dla potrzeb budowlanych,
posiadanego areału rolnego. Dodatkowo tereny, na których znajdują się wspomniane
1

Ch. Alexander, Język wzorców, GWP, Gdańsk 2008, str. 516
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sołectwa są uznawane za mniej wartościowe z punktu widzenia inwestorów, którzy nie
zajmując się rolnictwem, zainteresowani są budową domów w otoczeniu szczególnie
atrakcyjnym krajobrazowo. Teren z wielkimi polami ornymi, bez „urozmaicenia”, za jakie
uznawane są wapienne ostańce, do takich krajobrazów nie jest zaliczany.
Jednakże abstrahując od upodobań inwestorów, stwierdzić można, że pod względem
planistyczno-przestrzennym wspomniane sołectwa zagospodarowane są w sposób
prawidłowy.
Dużo gorzej wygląda ich zagospodarowanie w skalach bardziej szczegółowych,
dotyczących mniejszych wnętrz krajobrazowych oraz obiektów kubaturowych. I tak np.
jedynie Giebło, najstarsza spośród wymienionych osad, funkcjonująca od średniowiecza,
posiada stosunkowo wyraźnie ukształtowane centrum z zespołem dworsko-parkowym.
Jest ono jednak martwe jako przestrzeń społeczna i wymaga daleko idącej aktywizacji.

Ryc. 1. Sołectwo Giebło. Wieś
posiadająca znamiona dyscypliny
planistycznej. Źródło: Urząd M i G
Ogrodzieniec
Fig. 1. Giebło (under village
administration office – Giebło). A
village with traits of a planning
system. Source: Town Hall in
Ogrodzieniec.

Ryc.2. Mokrus i Gulzów. Zabudowa
tworzy
najbardziej
skupione
i
rozpoznawalne formy w krajobrazie.
Źródło: Urząd M i G Ogrodzieniec
Fig. 2. Mokrus and Gulzów.
The building development creates
the
most
dense
and
most
recognizable cluster-forms in this
scenery. Source: Town Hall in
Ogrodzieniec.

3. SYTUACJA W NAJATRAKCYJNIEJSZYCH WSIACH GMINY
3.1. Podzamcze
Zespół ruralistyczny Podzamcze powstał na bazie dawnej osady służebnej,
funkcjonującej na potrzeby zamku Ogrodzieniec, obecnie posiada układ nieregularnej
wielodrożnicy. O specyficznym charakterze krajobrazu decydują znajdujące się tam
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największe i najciekawsze skupiska skał, ruiny zamku, oraz zrekonstruowany w 2008r.
stary, prasłowiański gród na Górze Birów.
Atrakcyjność tego miejsca przysparza wielu problemów kompozycyjno-krajobrazowych,
zaś postulaty dotyczące metod ich rozwiązania nie są na ogół realizowane w sposób
zadowalający.

Ryc. 3. Konserwacja zabytkowego krajobrazu wg prof. J. Bogdanowskiego: a – wytyczne konserwatorskokrajobrazowe dla otoczenia ruin zamku Ogrodzieniec. Ogólny proponowany kierunek stanowił
wyeksponowanie zamku i podkreślenie jego roli dominanty krajobrazowej, b – projekt konserwatorskokrajobrazowy. Ekspozycja zamku, maskowanie elementów negatywnych (kolor, pnącza, zieleń), scalanie
(zielenią, murami), izolowanie (krzewami), c – prognoza - zagrożenie zasłonięć wykonanymi bezplanowo
zadrzewieniami.
Źródło: Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, PAN, Warszawa Wrocław
Kraków Gdańsk 1976
Fig. 3. Historical preservation (maintenance) of the landscape acc. to prof. J. Bogdanowski can be
abstracted as: a – preservation main lines regarding the surroundings as the Ogrodzieniec – castle ruins; b
– landscape preservation scheme: the castle open to the view, concealment of the elements non being in
harmony with the landscape (scenery) by definite color, creepers, verdure as well as by merging parts by
verdure and walls, and setting apart the unite by shrubs; c- danger of concealment of definite elements by
non-planed a forestation. Source: Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu,
PAN, Warszawa Wrocław Kraków Gdańsk 1976

W latach 60-tych prof. J. Bogdanowski, prowadził tam prace badawcze dotyczące
prawidłowego kształtowania zabytkowego krajobrazu. Wynikiem owych prac były min.
wytyczne konserwatorsko-krajobrazowe dla bezpośredniego otoczenia ruin zamku
Ogrodzieniec. Profesor proponował wyeksponowanie sylwety zamku, i podkreślenie jego
roli jako dominanty krajobrazowej. Domagał się ograniczenia zasięgu zieleni wyłącznie
do podbudowy panoramy. Postulował jednocześnie stworzenie zielonej przesłony dla
budynku stacji przekaźnikowej, która znajdowała się na najwyższym wzniesieniu tuż obok
zamku
i stanowiła negatywną dominantę.
Najbliższe otoczenie zamku określono już wówczas jako strefę, na której winna być
wstrzymana eksploatacja powierzchniowa, natomiast dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę proponowano wykonanie specjalnych projektów, zgodnych z wytycznymi
studium krajobrazowego.
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Pojawiły się też następne opracowania: Ogrodzieniec ”Zamek” (A. Gruszeckiego
z 1973r.), Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (wykonany w Biurze
Budownictwa Komunalnego w Katowicach w 1973r.), projekt „Rezerwat Podzamcze”
(wykonany w Biurze Studiów i Projektów Lasów Państwowych w Łodzi w 1988r na
zlecenie dyrekcji Z.J.P.K.) Kolejne opracowania wykonano w 1991 roku na zlecenie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dotyczyły one studiów historycznokonserwatorskich zespołów osadniczych całej gminy. Praca ta miała pomóc
w prowadzeniu bieżącej polityki w zakresie kształtowania gospodarki przestrzennej.
Jak widać, ilość opracowań planistycznych i konserwatorskich dotyczących tego jednego
obszaru była imponująca. A jednak ... W dokumencie
W.K.Z. znaleźć można
stwierdzenie, że „poprzednie opracowania nie stanowią dokumentów wykorzystywanych
w praktyce dnia codziennego”. Ogólne postulaty projektu były jednak zbieżne z
poprzednimi opracowaniami i można się przekonać, iż także nie zostały wykorzystane w
należytym stopniu.

Ryc. 4. Sołectwo Podzamcze – wzgórze zamkowe, widok od str. zachodnio-południowej (2008 r.) Bezplanowe
zadrzewienia ograniczają ekspozycję. Na najwyższym wzniesieniu, w miejscu budynku stacji przekaźnikowej nowa inwestycja. Zabudowa jednorodzinna niepokojąco „wspina się” w kierunku wzgórza.
Źródło: Urząd M i G Ogrodzieniec
Fig. 4. Podzamcze. The Castle-fill as seen from s-w; Non-planed a forestation limiting the view (vista). Of the
highest hill-top, precisely there at the relay station location a new building came in to being, there as a
detached-house settlements is dangerously “climbing” up hill. Source: Town Hall in Ogrodzieniec.

Obecny stan zagospodarowania Podzamcza jest niepokojący. Eksploatacyjne podejście
inwestorów do przyrodniczo-krajobrazowych zasobów tej wsi potęguje chaos
funkcjonalno-przestrzenny i kompozycyjny. Np. w miejscu stacji przekaźnikowej – o której
likwidację walczył prof. Bogdanowski, powstał kilka lat temu hotel, a obecnie w budowie
jest następna inwestycja ( w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego z 2005
roku ten teren figuruje pod symbolem „UT”).
Nie zostały też niestety zrealizowane żadne postulaty o wprowadzeniu zieleni
komponowanej, w najbliższym otoczeniu zamku, w postaci zwartych zakrzewień i grup
drzew, co obecnie skutkuje znacznym przysłonięciem panoramy wzgórza.
Odnośnie do wnętrza wsi zapoczątkowano porządkowanie strefy centrum, którego
przestrzeń została wyraźniej zdefiniowana pod względem kompozycyjnym, usprawniono
jego funkcjonowanie, co powinno sprzyjać nawiązywaniu więzi społecznych. Jeżeli
jednak przyjrzeć się nowopowstałym budynkom to z łatwością można stwierdzić, że nie
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kontynuują one tradycji budowlanej regionu i to zarówno w materiale – co jest zrozumiałe,
ale i w bryle, często agresywnej, w większości nietypowej, obcej dla krajobrazu wsi tego
regionu.

Ryc. 5. Sołectwo Podzamcze – najwyższy szczyt Góry Zamkowej (2011 r.). Rabunkowa eksploatacja wzgórza
doprowadza do powstawania wciąż nowych inwestycji związanych z obsługą ruchu turystycznego. Źródło: Autor
Fig. 5. Podzamcze – ill-suited architectural („usage”) of the Castle Hill project as newer and newer tourismconfined buildings. Source: Author

3.2. Ryczów
Zespół ruralistyczny wsi Ryczów w swej zasadniczej części funkcjonuje jako dwustronna
ulicówka, z niewielkimi enklawami zabudowy tradycyjnej.
Położony w pięknej dolinie między lasami i skałami - w pobliżu rezerwatu przyrody
„Ruskie Góry”. W zachodniej części znajduje się grupa ostańców Wielkiego Grochowca,
w kierunku wschodnim zaś wznosi się ostaniec Małych Gór.
Podobnie jak Podzamcze i ta miejscowość stała się „ofiarą” własnego piękna
krajobrazowego. Dla inwestorów Ryczowski Mikroregion Skałkowy jest odpowiednim
miejscem do wyeksponowania swojego, wymarzonego domu. Niestety nieumiejętne
gospodarowanie przestrzenią powoduje niekontrolowane rozprzestrzenianie się
zabudowy,
zwłaszcza
w miejscach najatrakcyjniejszych przyrodniczo. Tworzą się zatem coraz bardziej
rozciągnięte, pod względem planistycznym, struktury osadnicze. Zacierają się granice
zabudowy, której powszechnym mankamentem jest również dążenie do „oryginalności” w
kształtowaniu architektury obiektów, niestety w sposób potęgujący chaos kompozycyjny
krajobrazu wsi.
Zasady formowania nowej zabudowy wyraźnie uległy zmianie i stały się odwrotnością
starych reguł. Dawna bryła budynku, z przysadzistej otoczonej zielenią wysoką,
przekształciła się w potężną kostkę – praktycznie z zanikiem zieleni, natomiast zwarta
zabudowa uległa rozproszeniu. W efekcie panorama wsi przedstawiała się jako „skupisko
bezładnie rozrzuconej zabudowy, w dodatku niemal całkowicie pozbawionej zadrzewień,
tym bardziej więc eksponowanej w krajobrazie”2

2

Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków,
Gdańsk, 1976 str. 262
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Ryc. 6. Sołectwo Ryczów. Kulturowo obca zabudowa powstaje w miejscu eksponowanym, u podnóża
wapiennych ostańców. Źródło: Autor
Fig. 6. The culture-alien building development at the foot of the limestone crags. Source: Author.

Ryc. 7. Sołectwo Ryczów. Rabunkowa eksploatacja, najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym,
terenów. Źródło: Autor
Fig. 7. Ill-suited usage of the terrains of scenic beauty. Source: Autor.

Jednoznaczne lokalizacyjnie i kompozycyjnie centrum nie istnieje. Funkcje centrum
spełniają obecnie, odległe od siebie miejsca zlokalizowane przy starych studniach. Nie są
to jednak „magnesy”, czyli miejsca sprzyjające skupianiu i porządkowaniu zabudowy.
4. WIEŚ URBANIZOWANA
Fugasówka jest sołectwem gdzie odsetek ludności rolniczej jest najmniejszy i wynosi ok.
11%. Jest to teren położony najbliżej Zawiercia i prezentuje charakterystyczną zabudowę
dla terenu poprzemysłowego.
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Ryc. 8. Sołectwo Fugasówka - wieś urbanizowana. Źródło: Autor
Fig. 8. Fugasówka. A village at the time of urbanisation. Source: Autor.

Tutaj rozproszenie budownictwa zaczyna mieć charakter patologiczny - nie można ustalić
granic sołectwa, gdyż zabudowa rozprzestrzenia się chaotycznie wzdłuż dróg i rozsypuje
się na ostatnie skrawki rozłogów. Wydaje się, że ten ogólny chaos nie ma początku ani
końca.
Obszar „dawnej wsi” pełni obecnie rolę terenów przeznaczonych pod hurtownie, składy
i różnego rodzaju usługi. Pogłębia się coraz bardziej niedostatek zasobów przyrody,
dominują obiekty i urządzenia techniczne.
Nie można również określić lokalizacji przestrzeni społecznej, która prawdopodobnie
gdzieś, kiedyś została wchłonięta pomiędzy rywalizujące ze sobą o pierwszeństwo formy
obiektów. Na tym obszarze można zaobserwować najbardziej narastający konflikt formy
architektonicznej z tłem krajobrazowym.
5. WNIOSKI
Przeprowadzone badania na terenie Gminy Ogrodzieniec wskazują, iż zasadniczymi
bodźcami stymulującym żywiołowy, bezplanowy rozwój budownictwa wiejskiego są:
–- eksploatacyjne podejście inwestorów do przyrodniczo-krajobrazowych zasobów wsi
(ziemia postrzegana wyłącznie jako teren budowlany),
– pojawienie się funkcji turystyki i rekreacji wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,
– zanikanie funkcji rolniczych ze względu na konkurencyjne pozarolnicze formy
zatrudnienia ludności wiejskiej (utrata wiejskości zwłaszcza w tych jednostkach
osiedleńczych, które są w bezpośrednim sąsiedztwie z większym miastem).
Elementem potęgującym wrażenie nieładu przestrzennego jest różnorodność form
architektonicznych. Przeciętna zagroda wiejska najczęściej składa się z budynków o
różnym wyglądzie i nie stanowi zharmonizowanego zespołu. Brak zieleni towarzyszącej
sprawia, że wspomniane mankamenty kompozycyjne są widoczne zewsząd „jak na
dłoni”.
Powszechnym i bardzo negatywnym zjawiskiem jest wprowadzenie zabudowy, lub
przeskalowanych pojedynczych obiektów na najbardziej eksponowane miejsca
krajobrazu – wzgórza i sąsiedztwo skał.
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THE OGRODZIENIEC COMMUNE AS AN EXAMPLE OF THE
BUILDING DEVELOPMENT – SCATTERING IN RURAL LANDSCAPE
1. ATTRACTIVENESS OF AN AREA
The chaos and identity in rural areas has now become widespread, and villagers, instead
of being ‘landscape rangers,’ actually destroy it unwittingly. That negative effect is
particularly salient in the areas of appreciable countryside amenities.
Undoubtedly, the community of Ogrodzieniec, for a high value of its environs belongs to
regions which are attractive for the settlement layout, which results, among other things,
from its situation and short distances from the three main South Poland urban
agglomerations , viz. Cracow [60 km], Kattowitz [55 km] and Tschenstochau [50 km].
The community of Ogrodzieniec comprises the city of Ogrodzieniec and 10 village
districts: Fugasówka, Giebło, Biegło Kolonia, Gulzów, Kiełkowice, Mokrus, Podzamcze,
Ryczów, Ryczów Kolonia , Żelazko.
The community area lies within the Complex of Jurassic Landscape Parks in the Silesian
Province, and simultaneously in the Eagles Nests Landscape Park. That place is
dominated by a typical upland landscape with a large number of inselbergs. The highest
mount is Góra Zamkowa [Castle Mount], also known as Gora Janowskiego [Janowski
Mount], of an altitude of 515 m above sea level.
As far as cultural assets are concerned, the most valuable are the ruins of the
Ogrodzieniec Castle [14th century] towering over the surroundings, a reconstructed
medieval city on Birow Mount, the ruins of the defensive watchtower at Ryczów
[14th century] and ‘St James the Apostle ‘church at Giebło [12th century].
And exactly, the said nature and countryside amenities and cultural assets are exposed
to danger caused by the mushrooming of scattered housing development. Only in three
localities within the community is the land planning discipline sufficiently followed, but
there is no certainty that this status quo will continue in future.
2. EXAMPLES OF LAND PLANNING DISCIPLINE WITHIN THE COMMUNITY AREA
Some symptoms of land planning discipline can be found in the following villages within
the Ogrodzieniec community - Gulzow, Mokrus and Giebło, situated not far from each
other.
Each of the villages said constitutes a rural complex with a relatively clear-cut postparceling layout and with settlement clusters to form bilateral street villages and relicts of
the former regional housing development. There, the development manifests itself as
forms most clustered and recognizable against the landscape; not only is the
development compact, but it is also limited with high green areas.
At those localities, the share of farms is the highest all over the community. Agriculture
favors the protection of the areas - so useful from the viewpoint of their functionality –
against housing development.
Far and away worse is the land development on more detailed scales which regard
smaller landscape enclosures and building enclosed structures.
3. SITUATON IN THE MOST ATTRACTIVE DISTRICT VILLAGES
3.1.Podzamcze
The Podzamcze rural system came to exist basing upon the former auxiliary settlement
which served the castle of Ogrodzieniec; nowadays, its layout is an irregular multi-street
village. The specific character of the landscape is determined by the largest and most

332

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

interesting clusters of rocks, castle ruins and an old pre-Slavic city on Birow Mount,
reconstructed in 2008.
The attractiveness of that place causes a lot of problems related to the spatial order and
landscape; whereas, the postulates pertinent to their solution are usually satisfied in
a non satisfactory way.
In the 1960s, Professor J. Bogdanowski made there some investigations into a correct
shaping of the monumental landscape. The nearest surroundings of the castle as then
recognized as a zone in which any surface working should be stopped; instead, for the
areas to be developed proposed were special projects in compliance with the
landscaping study guidelines.
Afterwards, another studies were completed, viz.: the Ogrodzieniec Castle [A. Gruszecki,
1973], Local Spatial Management Plan [prepared in the Municipal Housing Office in
Katowice, 1973], a project entitled ‘Podzamcze [Nature] Reserve’ [compiled in the
Design and Project Office of the State Forests, Łodź, 1988, upon commission of the
ZJPK Managers] etc. The number of spatial planning and nature conservation pertinent to
that single area was actually impressive. Anyway, in the document compiled by the
Province Nature Conservator, 1991, there as a statement that ‘the preceding studies do
not constitute documents to be used in everyday practice’.
Nowadays, the state of land development at Podzamcze is alarming. The exploitationoriented approach of investors to the nature and landscape resources of that village is
intensified by the functional, spatial and layout chaos. For example, a few years ago there
was erected a hotel in lieu of the former relay station whose liquidation had been
successfully demanded by Professor Bogdanowski; presently, under construction is
another building (as of the 2005 land management plan, this area is marked ‘UT’).
Unfortunately, no postulates related to the introduction of arranged green areas in the
closest castle surroundings, viz. as clustered bush and trees planting have been
implemented, which means that the prevailing part of mount panorama remains covered.
As far as the village inside is concerned, there was started a reorganization of the central
zone whose space layout has been defined yet more distinctly and functioning has been
made streamlined, which should favor the establishment of social ties. Nevertheless,
taking a closer look at the newly built structures, it is obvious that they do not follow the
building tradition of region, not only due to the materials used, which can be justified, but
also in their bodies which is often aggressive and incompatible with the regional village
landscape.
3.2.Ryczow
The rural system of the village Ryczow is practically a bilateral street village with small
enclaves of traditional development
It is situated in a beautiful valley among rocks and woodlands – nearby the Ruska Gora
[Russian Hill] Nature Reserve.
Like Podzamcze, also that locality fell ‘prey’ to its own picturesque landscape due to an
uncontrolled mushrooming of the housing development, especially at most attractive
spots. In consequence, there appear new settlement structures which are extended from
the land management viewpoint. The development boundaries become also deleted, and
the main flaw is also a tendency towards the ‘originality’ in shaping the architecture of
buildings.
There is no centre which would be uniform in view of siting and layout. The function of the
centre has been presently taken over by places situated far away from each other at old
wells. But such places do not favor the arrangement and reorganization of the housing
development.
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4. URBANIZED VILLAGE
Fugasowka is a village district with the lowest percentage share of farmers. This is an
area situated closest to Zawiercia which exhibits a settlement typical of a post-industrial
zone.
Here, the development dispersion becomes pathological – the boundaries of the village
district cannot be demarcated, since the development is mushrooming along streets and
ends in small strips of stolons.
Nor can be defined there the location of social space which is likely to have been once
engulfed by the forms of built structures competing one with another for the primacy. In
that area observed can be the strongest conflict between the architecture and the
landscape background.
5. CONCLUSIONS
The investigations performed all over the Ogrodzieniec district can indicate that the
fundamental stimuli of a vehement, unplanned development of village building are:
an exploitation-oriented approach to the nature and landscape resources of the village
as practiced by investors (the land is deemed only to be construction site)
appearance of tourism and recreation with accompanying infrastructure
Extinction of agricultural functions for competitive non-agricultural jobs for villagers.
An element to enhance the impression of spatial chaos is a variety of architectural forms.
An average homestead usually consists of buildings looking different from each other,
without forming any harmonic complex. The lack of green makes the said layout flaws be
as plain as a pikestaff.
A rife and very negative effect is the introduction of a housing development or re-scaled
single structures to the places most exposed in the landscape – hills and rock
surroundings.
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STRESZCZENIE
Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych doszło w Polsce do wielkich
zmian politycznych, które wpłynęły na wszystkie płaszczyzny życia społecznego. Zaczęły
się także zmieniać tendencje projektowania architektonicznego. Na arenę wkracza architektura krajobrazu. Zwłaszcza po tym, gdy dziedzina ta znalazła się w pakiecie dostępnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Pomału wraca się do trzeciego wymiaru
architektury jakim jest estetyka. Jednak wszechobecny pokomunistyczny krajobraz jest
tłem dla nowych projektów. Jednym z nich jest dyplom inżynierski dotyczący zagospodarowania fragmentu Parku Krowoderskiego w Krakowie.
Słowa kluczowe: Park Krowoderski, osiedla PRL-u, krajobraz pokomunistyczny, park
publiczny.
ABSTRACT
In the late 1980s and 1990s there has been in Poland to great political changes that have
affected all the surface of social life. Have also changed the trend of architectural design.
Landscape architecture enters the arena. Especially after this, when this area was in the
package directions of study at Polish universities. Slow returns to the third dimension of
architecture which is aesthetic. However, the same ubiquitous presence after communist
landscape is the background for new projects. One of them is the diploma of engineering
for handling a portion of the Park Krowoderskiego in Cracow, Poland.
Key words: Krowoderski Park, settlement of communist, landscape after communist,
public park.
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1. WSTĘP
Tematem projektu jest zagospodarowanie fragmentu Parku Krowoderskiego w Krakowie.
Jest to założenie charakterystyczne dla PRL-owskich osiedli. Wybrano taki temat ze
względu na osobiste powiązanie projektanta z tym terenem. Wynika z poczucia lokalnej
tożsamości oraz próby zmierzenia się z tym, co jest mu znane i z czym obcuje na co
dzień. Dzieje się tak, ponieważ architektura krajobrazu to nie tylko realizowane obiekty
i przestrzeń w której się znajdują, to także emocje, uczucia oraz marzenia.
2. OPIS PARKU
2.1. Lokalizacja
Park Krowoderski administracyjnie znajduje się w Krakowie w Dzielnicy IV Prądnik Biały.
Położony jest na terenie dwóch osiedli1. Zachodnia część parku leży na Osiedlu Azory,
wschodnia natomiast na Osiedlu Krowodrza. Granicą między nimi jest jedna ze starszych
(poza obrębem Starego Miasta) i jedna z najdłuższych ulic miasta - Ulica Łokietka. Stanowi antropogeniczny element, rozdzierający urządzoną zieleń. Krawędzie parku wyznaczają w większości ulice. Od północy przylega główna arteria miasta - Ulica Opolska. Idąc
dalej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara mamy ulice: Batalionu Skała,
Łokietka, Makowskiego i Jana Palacha.

Ryc. 1. Lokalizacja przedmiotu artykułu – Parku Krowoderskiego w Krakowie w skali kraju, województwa, miasta oraz dzielnicy
Fig. 1. The location of the Park Krowoderski in Cracow in the scale of the country, State, city and district

Ryc. 2. Granice parku i podział
administracyjny
Fig. 2. The boundaries of the Park
and the governorates
1

http://wikimapia.org/5922664/pl/Osiedle-AZORY
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2.2. Dane podstawowe
Wymiary Parku wzdłuż poszczególnych ulic wynoszą: wzdłuż Ulicy Opolskiej ok. 500
metrów, Batalionu Skała ok. 450 metrów, Łokietka (biegnąca po obrzeżu parku) ok. 150
metrów, Makowskiego ok. 110 metrów, Jana Palacha ok. 280 metrów. Całkowita powierzchnia parku to 10,54 ha. Biorąc pod uwagę jedynie obszary biologicznie czynne
powierzchnia ta wynosi 8,01 ha. Klasyfikuje to Park Krowoderski na wysokim miejscu pod
względem największych założeń parkowych w Krakowie. Tak duży teren zieleni w okolicy
skutej betonowymi chodnikami, asfaltem ulic i zabudowanej blokowiskami jest niezwykle
ważny.
Dzielnica IV Prądnik Biały to jedna z większych dzielnic Miasta Krakowa (powierzchnia
2288 ha). Pod względem liczby mieszkańców zajmuje pierwsze miejsce. Zameldowanych
jest 65 797 osób. Daje to gęstość zaludnienia 2876 os/km². Powierzchnia wszystkich
parków w dzielnicy to około 30 ha (1,3%). Wynika z tego, że na jednego mieszkańca
przypada TYLKO 4,5 m² zieleni urządzonej!

1 osoba

/

4,5m²

2.3. Historia
Na podstawie badań archeologicznych wiadomo, że teren ten wykorzystywany był rolniczo już we wczesnym średniowieczu. O kultywowaniu tej funkcji świadczą mapy historyczne z późniejszych okresów2. Tutejsze ziemie zaliczane są do 1 oraz 2 klasy bonitacyjnej. Stworzyło to bardzo dogodne warunki dla upraw.

Ryc. 3. Fragment planu Wielkiego
Krakowa z 1912 roku, na nim
zaznaczony teren Fortu nr 9 oraz
zarys obecnego parku.
Fig. 3. A portion of the grand plan
of Kraków from 1912, it selected
the Fort No 9 and an outline of the
current Park.

2

Historyczny Atlas Miasta Krakowa
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W XIX wieku Austriacy sprawujący kontrolę nad Krakowem zaczęli budować wokół miasta system fortyfikacji3. Na terenie dzisiejszego Osiedla Azory powstały dwa forty. Pierwszy z nich to Fort nr 8 "Bronowice", stojący do dziś. Drugi to Fort numer 9 "Krowodrza".
Rozebrano go w latach 1956-1958. Teraz na tym terenie znajduje się Park im. Stanisława
Wyspiańskiego oraz otaczające go ogródki działkowe. Teren Parku Krowoderskiego służył przez całe istnienie Fortu nr 9 jako przedpole dla niego. Ze względów bezpieczeństwa
nie mogło tam być nic poza polami uprawnymi.

Ryc. 4. Rekonstrukcja fortu nr 9
„Krowodrza”
Fig.4. Reconstruction of the Fort No
9 "Krowodrza"

Historia osadnictwa na terenie obecnego Osiedla Azory zaczęła się w 1912 roku. Józef
Borowski zbudował pierwszy dom w okolicy. W latach 30-tych XX wieku zaczęło powstawać osiedle domków jednorodzinnych, zamieszkałych głównie przez robotników oraz
rolników. Osiedle włączono do Krakowa w czasie II wojny światowej. Wielokrotnie zmieniało przynależność administracyjną. Początkowo należało do Dzielnicy Bronowice Wielkie, później do Kleparza, następnie do Krowodrzy. Teraz znajdują się w obrębie Dzielnicy
IV Prądnik Biały. W latach 1962 - 1977 powstało tu duże blokowisko, składające się
głównie z bloków 5 oraz 11 kondygnacyjnych.

Ryc. 5. Budowa bloków przy ul. Makowskiego, 1965 r.
Fig.5. Building blocks at Makowskiego St. The year
1965

3

Ryc. 6. Okoliczne bloki, 1969 rok
Fig. 6. Nearby blocks in 1969

Bogdanowski J., Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979
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Park Krowoderski zaczął powstawać w 1969 roku. Miał być zapleczem zieleni dla okolicznych mieszkańców. Obecny układ wykreowany został we wczesnych latach jego istnienia i od tamtej pory niewiele się zmienił. W latach 70-tych usypano górkę saneczkową
i pozostałe nasypy. Wtedy też powstał stadion piłkarski. Jest on związany z drużyną PKS
Jadwiga4, która funkcjonuje przy Parafii p.w. Św. Jadwigi w Krakowie.

Ryc. 7. Ortofotomapa z 1965 roku
Fig.7. Orthophoto of 1965

2.4. Opis stanu istniejącego
2.4.1. Komunikacja kołowa
Park Krowoderski posiada dogodne położenie pod względem sąsiedztwa komunikacji.
Przylegają do niego ulice: Opolska, Batalionu Skała, Łokietka, Makowskiego oraz Jana
Palacha. Dobrze funkcjonuje komunikacja miejska. Niedaleko znajdują się przystanki:
Opolska, Krowodrza II, Łokietka i Makowskiego. Kursują linie autobusowe numer: 118,
120, 130, 138, 144, 154, 172, 194, 773 oraz linie nocne 604, 610 i 9045.

Ryc. 8. Lokalizacja ciągów komunikacji kołowej w sąsiedztwie
parku
Fig. 8. Location of circular communication strings in the vicinity of
the Park

4
5

http://www.pksjadwiga.com
www.mpk.krakow.pl
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2.4.2. Komunikacja piesza
W parku znajduje się dość gęsta sieć chodników. Występuje duży kontrast między południową częścią parku, gdzie komunikacja jest wystarczająca, oraz północną ze znikomą
ilością ciągów pieszych. Istniejące drogi o asfaltowej nawierzchni nie podnoszą walorów
estetycznych. Patrząc z góry na ich układ daje się zauważyć, że jest trochę chaotyczny.
Mało jest dróg w całości prostych. Mają dziwne, delikatne zakręty zakrawające o nieumyślny błąd przy ich wykonywaniu.
W przeciągu kilku lat wymieniono całą nawierzchnię w chodnikach z płyt betonowych
otaczających park. Jednak alejki w parku ujawniają znaczne zaniedbanie. Asfalt z biegiem czasu kruszy się, a w upalne dni odkształca się. Wiele z nich nie posiada spadków
poprzecznych i podczas ulewnych opadów stoi na nich sporo wody.
Wyznacznikiem zapotrzebowania na nowe alejki są wydeptane ścieżki w trawnikach.
Ludzie sami pokazują w których miejscach potrzebują dodatkowych chodników. Takie
ścieżki spotykamy głównie w północnej części parku.

Ryc. 9. Rozmieszczenie ciągów komunikacji pieszej na terenie parku
Fig. 9. Arrangement of strings communicating hiking trails in the Park

2.4.3. Krakowski szybki tramwaj
W przyszłości planowana jest budowa linii tramwajowej w sąsiedztwie parku6. Tory biegły
by wzdłuż ulicy Opolskiej, łączyły by obecnie istniejącą pętlę na Krowodrzej Górce z projektowaną pętlą na Azorach przy ulicy Gdyńskiej. Był by to kolejny element sieci tzw.
Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Linia ma być oddana do użytku w 2016 roku.

6

http://tramwajem.wordpress.com
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Ryc. 10. Projektowana trasa linii tramwajowej na z pętlą na Azorach
Fig. 10. The proposed route of the tramway on the loop in the Azores

2.4.4. Stan zieleni
Zieleń wysoka jest dobrą stroną parku. Drzewa zróżnicowane są pod względem gatunkowym. Gabaryty większości z nich dają powody do zadowolenia. Z analizy wiekowej
drzewostanu (opracowanej przez projektanta na podstawie tabeli wiekowej drzew prof.
Majdeckiego) widać, że większość nasadzeń ma więcej niż 20 lat. Znaczy to, że od dłuższego czasu park nie jest wzbogacany o nowe założenia. Pojawiające się młode drzewa
to głównie samosiejki (przeważnie introdukowane gatunki topoli, których obecność tutaj
ma charakter inwazyjny i są niemile widzianym elementem w polskim krajobrazie)7.
3. BADANIA WSPOMAGAJĄCE
Park Krowoderski jest parkiem publicznym. Każdy ma do niego swobodny dostęp. Przed
przystąpieniem do właściwych zadań projektowych chciano zapoznać się z opinią ludzi
na tematy z nim związane. Przeprowadzono wiele rozmów z mieszkańcami. Nawiązano
znajomości z osobami odpowiedzialnymi za wygląd tej części miasta. Między innymi
odbyła się dyskusja z Panem Jakubem Koskiem, przewodniczącym Rady Dzielnicy IV
Prądnik Biały.
Wykorzystano również inną formę badania opinii społecznej8. Przeprowadzono ankietę
wśród mieszkańców bloku numer 5 przy ulicy Różyckiego. Wśród 100 rozdanych ankiet
powróciło aż 89. Zadawane pytania wraz z odpowiedziami zestawiono niżej w tabeli.
Tab. 1. Treść ankiety oraz uzyskane wyniki
Table 1. The content of the survey and the results obtained

Pytanie 1 W jakim przedziale wiekowym się Pan/Pani znajduje?
poniżej 18 lat

18 - 40 lat

40 - 65 lat

powyżej 65 lat

Razem:

6

36

28

19

89

7%

40%

32%

21%

100%

7
8

Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wyd. Naukowe PWN, 2008, ISBN 978-83-01-15369-4
Pawłowska K. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu, 2009
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Pytanie 2 Jak długo mieszka Pan/Pani na Azorach?
mniej niż rok

1 rok - 5 lat

5 - 40 lat

powyżej 40 lat

Razem:

11

6

48

24

89

12%

7%

54%

27%

100%

Pytanie 3 Skąd Pana/Pani zdaniem pochodzi nazwa Osiedla "Azory"?
Ilość

%

Nie wiem

42

47%

Od Archipelagu Azory na Oceanie Atlantyckim

12

14%

Bo odległe od centrum miasta

10

11%

Od psów

6

7%

Od dawnych terenów podmokłych

2

2%

Od wsi Azory

3

3%

Inne

3

3%

Od lotników (odpowiedź niepełna)

6

7%

Pełna odpowiedź

5

6%

Razem: 89

100%

Pytanie 4 Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na Osiedlu Azory?
(zakreślić zgodnie z własnym odczuciem, gdzie 5 – bezpiecznie, 1 – niebezpiecznie)
5

4

3

2

1

Razem:

18

39

15

11

6

89

20%

44%

17%

12%

7%

100%

Pytanie 5 Czy podoba się Panu/Pani zabudowa oraz układ Osiedla Azory?
(zakreślić zgodnie z własnym odczuciem, gdzie 5 – podoba się, 1 – nie podoba się)
5

4

3

2

1

Razem:

11

18

29

13

18

89

12%

20%

33%

15%

20%

100%

Pytanie 6 Czy korzysta Pan/Pani z Parku Krowoderskiego? Jeśli tak to jak często?
nie korzystam

około raz w miesią- raz w tygodniu
cu

częściej niż raz w Razem:
tygodniu

28

41

14

5

89

32%

46%

16%

6%

100%

Pytanie 7 Jak Pan/Pani ocenia stan Parku Krowoderskiego?
(zakreślić zgodnie z własnym odczuciem, gdzie 5 – dobry, 1 – zły)
5

4

3

2

1

wstrzymało
się

Razem:

17

30

26

11

1

4

89

19%

34%

29%

12%

1%

5%

100%

Pytanie 8 Park Krowoderski znajduje się w około 30% na Osiedlu Azory. Czy zatem popiera
Pan/Pani zmianę nazwy parku na Park Krowodersko-Azorski?
TAK

NIE

Razem:

43

46

89

48%

52%

100%
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Wnioski
1. Dominującą grupą społeczną w bloku są osoby w wieku produkcyjnym, do 40 lat.
2. Na jedno dziecko przypadają średnio 3 osoby starsze.
3. Wiedza mieszkańców na temat historii i pochodzenia nazwy osiedla jest znikoma.
Umocniło to przekonanie, że w parku należy poruszyć wątek historyczny.
4. Ludzie przeważnie czują się bezpiecznie na osiedlu, pomimo złej sławy jaką się cieszy.
5. Układ osiedla oraz jego zabudowa nie wzbudza sympatii u mieszkańców.
6. Większość ludzi bardzo rzadko korzysta z parku (przeważnie około raz w miesiącu lub
rzadziej).
7. Ludzie nie są usatysfakcjonowani stanem parku, ale nie mają do niego większych zastrzeżeń.
8. Co do zmiany nazwy parku ludzie nie zajęli konkretnego stanowiska w tej sprawie. Nie
opowiedzieli się w sposób jednoznaczny.
9. 80% osób starszych w bloku zamieszkało z tzw. „pierwszego naboru”.
4. OPIS PROJEKTU PARKU
Zaprezentowany opis stanu istniejącego parku miał na celu zbadanie wszystkich pozytywnych i negatywnych aspektów. Ukazanie braków i niedociągnięć pozwoliło przyjąć
właściwy tok myślenia podczas prac projektowych. Dobra analiza tego „co jest”, jest podstawą odpowiedniego planowania togo „co może być”. Projekt w swym zakresie obejmuje
jedynie fragment parku. Nie jest zatem kompletny i pokazuje tylko część ewentualnych
działań projektowych. Całe założenie daleko wykraczało by poza dopuszczalny zasięg
opracowania dyplomu inżynierskiego.
Docelową grupą odbiorców parku są mieszkańcy okolicznych osiedli. Jest to bardzo
zróżnicowana grupa społeczna pod wieloma względami. Kryteriami podziału może tu być:
wiek, rodzaj zatrudnienia, zainteresowania, struktura rodziny oraz wiele innych.
W związku z tym projektowane założenie musi być wielofunkcyjne. Powinno odpowiadać
na wymagania maksymalnej liczby osób. Zwłaszcza że w chwili obecnej założenie jest
jałowe pod względem funkcjonalnym. Zaprojektowany fragment pomimo swojego zróżnicowania i pluralizmu form jest utrzymany w jednym stylu. Wszystkie elementy, niczym
puzzle w układance, pasują do siebie i powiązane są ze sobą.

Ryc. 11. Rzut projektu fragmentu
parku
Fig. 11. The projection project, piece
of the Park
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4.1. Komunikacja
Zamiast dotychczasowych, asfaltowych alejek, których układ przeważnie był przypadkowy, wytyczono długie proste aleje. Wprowadza to osie widokowe o lokalnym charakterze.
Nawierzchnia wykonana będzie z kostki granitowej z granitowymi krawężnikami. Wymodelowane zostaną spadki poprzeczne o nachyleniu 1- 2%. Szerokość ścieżek zaprojektowano na 200 cm. Taki wymiar gwarantuje swobodną komunikację. Wytyczono ścieżkę
rowerową przechodzącą przez środek projektowanego fragmentu parku w miejscu obecnej Ulicy Łokietka.

Ryc. 12. Wiklinowy fort na wzniesieniu w ogrodzie zabaw dla dzieci
Fig. 12. Wicker fort on the hill garden
playground

4.2. Ogród zabaw dla dzieci
Obecny ogródek jordanowski o standardowym wyposażeniu nie zdobywa przychylnych
opinii. W szybkim czasie został zdemolowany. Ludzie narzekali na zbytnią banalność
tego miejsca. Zaprojektowano więc założenie o charakterze naturalistycznym9. Przeniesiono je dalej od bloków, by nie padało już ofiarą aktów wandalizmu. Zaprojektowano
murek z kamienia naturalnego gdyż część parku dla dzieci musi być ogrodzona. Nadano
mu zabawną formę. Wije się serpentynami między drzewami, mijając je raz z lewej a raz
z prawej strony. Tradycyjną piaskownicę zastąpiono dwiema wydmami. Staną się polem
do realizacji dziecięcych fantazji. Tradycyjne wyposażenie placów zabaw tzw. „z katalogu” zastąpiono fortami z wikliny. Jeden z nich, w celu lepszej ekspozycji, ustawiono na
niewielkim wzniesieniu.
4.3. Zieleń
W projekcie bazowano na istniejącym drzewostanie. Uzupełniono szpalery z jesionów
wzdłuż drogi Jana Palacha i Makowskiego. Dosadzono brakujące drzewa w kręgu z grochodrzewów wokół większego wzniesienia. Zaprojektowano na nim kwietnik składający
się z czterech kwater. W każdej z nich dobierano rośliny o podobnej porze kwitnienia
i kolorze kwiatów. Odpowiadać będą porom roku i stanowić zjawiskowy kalendarz kwartalny. Ogród zabaw dla dzieci oraz tzw. galerię land art-u obsadzono alejami z klonów
pospolitych. W pobliżu wydm znajdować się będą sadzone w niedużych grupach brzozy
brodawkowate. Wzdłuż ścieżki rowerowej uzupełniono żywopłot z tawuły van’Houttea.
W ramach działań projektowych usunięto gatunki inwazyjne, m.in. introdukowane gatunki
topoli.

9

Sanchez Vidiella A., Atlas współczesnej Architektury Krajobrazu, 2009
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Ryc. 13. Projekt parku w widoku 3D
Fig. 13. Park project in 3D view

5. KONTEKSTY IDEOWE PORUSZONE W PROJEKCIE
5.1. Zmiana nazwy parku
Nazwa parku pochodzi od słowa „Krowodrza”. Taką nazwę nosiła dawna osada służebna. Określenie to jest zestawieniem dwóch słów: krowa i drzeć. Wskazują, że zajmowano
się tam pozyskiwaniem skór cielęcych. Wraz z poszerzaniem się granicy miasta, na przełomie XIX i XX wieku wieś została przyłączona do Krakowa i stała się jedną z dzielnic.
Swym zasięgiem obejmowała niegdyś znacznie większy obszar. Północne osiedla nazwano tak samo jak dzielnicę. Z czasem w wyniku zmian administracyjnych włączono je
do Dzielnicy IV Prądnik Biały. Osoby nie znające tej części miasta mogą, sugerując się
nazwą, błędnie przypisywać lokalizację parku na terenie Dzielnicy V Krowodrza, Jest to
zupełnie zrozumiałe, gdyż z racji wyższej rangi dzielnica jest bardziej znana niż osiedle.
Obecna nazwa ma również inną wadę. Mało kto wie, że administracyjnie park w 30%
znajduje się na terenie Osiedla Azory. Dobrze było to w pewien sposób zaakcentować.
Aby rozwiązać wspomniane problemy można pokusić się o zmianę nazwy parku. Najlepszą alternatywą było by określenie Park Krowodersko-Azorski. Wskazuje to na przynależność obiektu do obu jednostek administracyjnych. Ułatwia również lokalizację, gdyż
Azory są bardzo znanym osiedlem.
5.2. Wtrącenie wątku historycznego
Osiedla PRL-owskie zdominowały krajobraz większości polskich miast. Nie ominęło to
również Krakowa. Wokół zabytkowego centrum, o wysokich wartościach kulturowych
i historycznych powstał pierścień z blokowisk. Ich klimat zdecydowanie różni się od starej
zabudowy. Przebywając wśród nich nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się niczego o okolicy. Nie nawiązują do historii ani do tradycji. Są elementami wyrwanymi z kontekstu, byle
jak rzuconymi w czasie i przestrzeni. Podobnie zakładano zieleń publiczną. Obszar trawiasty z gdzie nie gdzie rosnącymi drzewami i przypadkowo wytyczonymi alejkami z asfaltu – tak można zdefiniować parki z tamtego okresu. A gdzie miejsce na ład urbanistyczny, przemyślaną kompozycję czy polską kulturę?! Nie wzięto pod uwagę, że są to
wartości uniwersalne i ponadczasowe, do których ludzie zawsze wracają. Wychodząc
naprzeciw tym oczekiwaniom postanowiono doszukać się jakiegoś wątku z historii tego
terenu.
Zaakcentowana w projekcie zostanie etymologia Osiedla Azory. Nazwa ta pochodzi od
Wysp Azory na Oceanie Atlantyckim, znanych z katastrofy lotniczej z 13 lipca 1929 roku10. Miała ona miejsce podczas próby przelotu nad Atlantykiem przez mjr Ludwika Idzi10

Konieczny J. R., Malinowski T., Mała encyklopedia lotników polskich, Warszawa 1983, ISBN 83-206-0337-4
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kowskiego oraz mjr Kazimierza Kubalę samolotem Amiot 123. Rozbili się na Wyspie Graciosa. Pierwszy z nich zginął na miejscu. Drugiego obarczono odpowiedzialnością za
wypadek i musiał uciekać z kraju.

Ryc. 14. Archipelag Azory
Fig. 14. Archipelago Of The Azores

Ryc. 15. Wyspa Graciosa – miejsce katastrofy
Fig. 15. The island of Graciosa is a place of catastrophe

Ryc. 16. Major Kazimierz Kubala
Fig. 16. Major Kazimierz Kubala

Ryc. 17. Major Ludwik Idzikowski
Fig. 17. Major Ludwik Idzikowski

Mieszkańcy Królewskiego Miasta Krakowa z pogardą spoglądali na powstające przedmieście. Podkreślali swoją wyższość nad mieszkańcami tego osiedla. Uważali je za coś
nieestetycznego i godnego pogardy. Doszukano się więc analogii pomiędzy miejscem
katastrofy roku a brzydkim osiedlem mieszkaniowym. Również brak kanalizacji i co za
tym idzie podtapianie okolicy w czasie ulew i wiosennych roztopów dawało skojarzenie
wystających wysepek Archipelagu Azorów ponad wodami Atlantyku.
Jak wykazała ankieta, mało osób wie skąd tak naprawdę pochodzi nazwa osiedla. Tylko
5% ankietowanych wiedziało, że wzięła się od tragicznej historii z 1929 roku. Memoriał
Azory stanowi jeden z głównych elementów projektu. Zaprojektowano dwa okręgi ze żwiru, jeden o średnicy 30 metrów, drugi o średnicy 10 metrów. Oba otoczono pasem nawierzchni z kostki granitowej o szerokości 200 cm. Nawiązując do tradycji dalekowschodniej (suche ogrody japońskie, tzw. "dry garden") oraz założeń land art-owych z pola żwiru
wyrastały by niewielkie wzniesienia usypane z ziemi i porośnięte drobną roślinnością oraz
mchem. Patrząc z góry można zauważyć że w mniejszym okręgu ten nasyp ma kształt
Francji (miejsce startu samolotu Amiot 123 – lotnisko Le Bourget pod Paryżem).
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W większym zaś nasypy układają się na kształt Archipelagu Azory. Dodatkowo zaznaczono trasę przelotu samolotu pasem nawierzchni z czerwonej cegły klinkierowej, który
łączy oba kręgi.

Ryc. 18. Central Park w Nowym
Jorku – założenie promujące zieleń
publiczną jako wartość najwyższą
Fig. 18. Central Park in New York
City is the assumption that promote
green public as peak

5.3. Idea złączenia
Park Krowoderski podzielony jest ulicą Łokietka na dwie części. Granica pomiędzy nimi
jest więc bardzo wyraźna. Na tle otaczającej zieleni wręcz brutalna. W projekcie chciano
spiąć obie części. Przy tym pomyśle, kierowano się zasadą, że zieleń publiczna jest dobrem najwyższym. Tego typu założenia powinny stać ponad wszelkimi podziałami. Bariery fizyczne i administracyjne nie mogą burzyć ciągłości przestrzeni zielonej. Jako wzór
posłużył jeden z najwybitniejszych parków publicznych – Central Park założony w sercu
Manhattanu w Nowym Jorku. Jego kształt nie zmienił się od momentu założenia. Ciągi
komunikacyjne omijają go, tak by nie ciąć go arteriami komunikacyjnymi. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to teren obciążający finansowo. Jednak powszechnie wiadomo,
że daje szereg niewymiernych korzyści i nie da się go niczym zastąpić. Przestrzeń biologicznie czynna jest nieodzownym elementem egzystencji człowieka. Stąd tak ważne jest
dbanie o nietykalność tego miejsca.

Ryc. 19. Archetyp projektowanego
elementu – wielki spinacz w belgijskim parku
Fig. 19. The archetype of the proposed item – the great binder in
Belgian Park
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Pomimo ideowego spięcia obu części za pomocą zmiany nazwy chciano iść o krok dalej
i dokonać fizycznego połączenia. Konsekwentnie rozwijano ten pomysł. Skutkiem czego
pojawiła się koncepcja wyłączenia z ruchu kołowego Ulicy Łokietka. Tak daleko ingerujące działanie w funkcję drogi ma adekwatne uzasadnienie. Droga straciła na znaczeniu
względem innych ulic tej części miasta. Jest mało uczęszczana, głównie ze względu na
newralgiczne połączenie z Ulicą Opolską i brak sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.
Duża wartość historyczna tej drogi (istnieje od kilku stuleci, zaznaczano ją w obecnym
kształcie na mapach historycznych od XVII wieku) uniemożliwia jej usunięcie. Można
zmienić jej dotychczasowe przeznaczenie, pozostawiając dawny układ. Wyłączono ją
z ruchu kołowego i przeprojektowano na ścieżkę rowerową oraz deptak.

Ryc. 20. Spinacz-brama w perspektywie
Fig. 20. Binder-gate in perspective

5.4 Spinacz
Analizując podjęte działania w celu ujednolicenia tego miejsca nasuwa się refleksja, czy
można spiąć dwa fragmenty przestrzeni jeszcze dosłowniej? Gdzie jest granica wariacji
projektowej i czy taka w ogóle istnieje? Kluczowym bodźcem do takich przemyśleń była
pewna realizacja z jednego z belgijskich parków miejskich. Jest to monumentalnych rozmiarów replika spinacza do bielizny. Kilkumetrowej wysokości drewniana konstrukcja
spina ziemię niczym fałd materiału. Przekształcając tę formę można ją zaadaptować na
potrzeby projektu. Musi odpowiadać na trzy hasła problemowe: być łącznikiem, zabawą
w krajobrazie oraz gwarantować bezpieczeństwo.
W efekcie zaprojektowano obiekt o wysokości 10 metrów. Konstrukcja składać się będzie
z dwóch ścian z drewna klejonego połączonych stalową sprężyną. Są wyprofilowane, by
jak najbardziej przypominały spinacz. Aby nadać odpowiednią sztywność posiadają dodatkowe elementy łączące.
Przede wszystkim łączą w sposób dosłowny obie części parku. Jednak ze względu na
lokalizację pełnią dodatkową funkcję. Usytuowane zostały w miejscach newralgicznych tam gdzie ścieżka dla rowerów krzyżuje się z chodnikami. Swoją obecnością podkreślają
te miejsca jako ważne. Informują o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności.
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6. ZAKOŃCZENIE
Koncepcja rewaloryzacji Parku Krowodersko-Azorskiego w Krakowie jest odpowiedzią na
lokalne zapotrzebowanie oraz zmieniające się tendencje projektowania parków osiedlowych. Stawiano na różnorodność funkcjonalną i szeroki krąg użytkowników. Dlatego działania projektowe poprzedziły badania socjologiczne. Kierowano się też intuicją i subiektywnymi odczuciami projektanta, mieszkańca tych terenów. Projekt stanowi namiastkę
pomnika historii tej części miasta. Pokazuje alternatywne podejście do tego, co już istnieje oraz reklamuje zieleń publiczną jako najwyższą wartość.
Realizacja tego projektu na pewno spotkała by się z dużą aprobatą. Przyniosła by lokalnej społeczności wiele korzyści a okolica podniosła by swoje walory rekreacyjnoestetyczne. Ludzie mogli by obcować z czymś nowatorskim w skali miasta, a nawet kraju.
Projekt ukazuje również problem osiedli PRL-u. Sanacja tych struktur jest przedmiotem pracy wielu architektów. Od lat 90-tych obserwuje się wzrost zainteresowania
tą tematyką.

KROWODERSKO-AZORSKI PARK IN CRACOW
DESCRIPTION OF THE PARK
Park Krowoderski administratively located in the Cracow district IV Prądnik Biały. It is
located on the premises of the two settlements. The western part of the park lies In the
Azores, East on Krowodrza. The boundary between them is Street Łokietka. The total
area of the Park is 10.54 ha. Classifies the Park Krowoderski at a high point in terms of
the biggest assumptions parks in Cracow, Poland.
On the basis of studies of archaeological sites are known, that this area used for agriculture was already in the early middle ages. In the 19th century the Austrians, which exercises control over the Cracow began to build a system of fortifications around the city. In
today's settlement of the Azores were two forts. Construction began in 1912. Joseph
Borowski was built the first house in the area. In the 1930s of the 20th century began to
arise in a neighborhood inhabited houses. In the years 1962-1977 was founded here in
large district consisting mainly of blocks of 5 and 11 floors. Park Krowoderski began to
arise in 1969. Has a favourable location in terms of communications adjacency. Adhere
to the streets: Opolska, Battalionu Skała, Łokietka and Jana Palacha. Well functioning
estrade.
In the park is a fairly dense network of sidewalks. There is a large contrast between the
southern part of the park, where the communication is sufficient, and the North with a
small quantity of strings of pedestrians. Paths in the park reveal significant failure. In the
future is planned construction of a tramway line in the vicinity of the park. High green is a
good side of the park. The trees varied are in terms of quality. The dimensions of most of
them give grounds for satisfaction.
RESEARCH SUPPORT
Krowoderski Park is a public park. Everyone has free access to it. Prior to the relevant
tasks in the design process would refer to the opinion of the people on topics related to.
The survey was conducted among residents of the block number 5 on the Różyckiego
Street. Among 100 distributed surveys returned up 89. Here are the applications received:
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1. The dominant social group in the block are persons of working age, up to 40 years.
2. For one child, along with an average of 3 elderly.
3. Knowledge of the inhabitants on the history and origin of the name of the settlement is
negligible. It make me belief that the park should be discussing the historical story.
4. People generally feel safe on housing, despite the bad reputation that reputation.
5. The layout of the settlement and its buildings raises sympathy among the inhabitants.
6. Most people very rarely uses the park (mostly around once a month or less).
7. People are not happy state park, but do not have a major objection.
8. As to the renaming of the Park not occupied a position of the people in this matter. Not
plead clearly.
9. 80% of the elderly in the block lived "the first recruitment".
DESCRIPTION OF THE PROJECT OF THE PARK
Instead of the past, bitumen-whose layout was accidental, but mostly was mapped long
straight avenues. The surface is made of cubes granite of granite curbs. The width of the
path is designed for 200 cm. Bike path was mapped at Street Łokietka.
The current garden for children on standard equipment does not receive favourable opinion. Assumption about the nature of the intended naturalistic. Moved further away from
the blocks, not to hit already the victim of acts of vandalism. Designed with natural stone
as wall part of the park for children must have been fenced. Is it funny form. Sandbox has
been replaced with two dunes. The traditional playground equipment "directory" has
been replaced castles with wicker.
Project based on an existing stand. Supplemented with trees along the roads. Added
missing from the Pseudoaccacia tree in circle around the larger hills. Designed for the
flowerbeds consisting of four places. In each take plants with similar times of flowering
and the colour of the flowers. It will be calendar quarterly. Garden playground and socalled. Near the dunes lie will be planted in small groups of birchs. Along the path, cycling, enriched with broadleaf Spiraea van'Houttea. In the framework of the activities of
the project removed invasive species. the introduced species of Populus.
IDEAS RAISED IN THE PROJECT CONTEXTS
Few who knows that administratively park 30% are located in the settlement of the
Azores. Well it was in some way to emphasise. You can follow to change the name of the
Park. The best alternative was to define the Park Krowodersko-Azorski. This indicates the
object to the two administrative units. Facilitates also the location of the Azores, since
they are very known settlement.
Neighborhoods of PRL dominated the landscape of most Polish cities. While among them
we are not able to learn anything about the area. Does not refer to the history or tradition.
Are without context. Similarly, the expected green public. The area is from where there
where trees and accidentally defined paths of asphalt – so you can define the parks from
that period. Where is the place of the good example, weighed up the artwork or Poland
culture?! Was not taken into account, that are universal and timeless values, to which
people always come back. Starting opposite the expectations, it also is a story of the
history of this area.
In the project is used etymology Of the Azores. The name comes from the islands of the
Azores in the Atlantic Ocean, known from the air disaster on 13 July 1929. It was during
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the test flight over the Atlantic by major Ludwika Idzikowskiego and major Kazimierza
Kubalę aircraft Amiot 123. They had air disaster on the island of Graciosa.
Inhabitants of Royal Krakow with looked badly to emerging suburb. Pushing its supremacy over the residents of this settlement. Believed to be something bed and dignified of
contempt. They found an analogy between the place of catastrophe, and the ugly settlement, housing. As shown by survey, few people know where it really is the name of a
settlement. Only 5% of the respondents know that evolved from 1929 with history. Memorial Azores is one of the main elements of the project. Designed two circles with gravel,
one with a diameter of 30 metres, the second with a diameter of 10 metres. Both became
a basic ground cube granite with a width of 200 cm. continue with the tradition of oriental
(dry Japanese Gardens, the so-called. "dry" garden ") and land art-these assumptions
from the field by small gravel will made from the ground up and planted a little vegetation.
When viewed from the top you can see that in a smaller circle this embankment is in the
shape of France (place of take-off aircraft Amiot 123-airport Le Bourget in Paris). In larger
and embankments stack on the shape of the archipelago of the Azores. In addition are
marked the route of flight of the aircraft through the surface of a red brick, which combines both circles.
Krowoderski Park is divided into Street Łokietka into two parts. The boundary between
them is so very clear. In the design process would join the two parts. At the same time
an, was guided by the principle that the public is a priority of the highest green. Despite
the conceptual circuits both parts by means of a change in the name of the process
would go a step further and make a physical connection. The effect of what appeared the
concept of exclusion from the pedestrian Street Łokietka. Redesigned the path bike and
promenade.
Analysing the action to be taken in order to consolidate that position raises the reflection,
or you can join the two fragments of space still? As a result, is designed with a height of
10 meters of the binder. The design will consist of two walls of wood glued joint steel
spring. Primarily in literally two parts of the Park. Situated in the sensitive areas-where a
bicycle path crosses with the pavements. Its presence of stress these places as important. Inform about the need to preserve the special precautions to be taken.

BIBLIOGRAFIA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]

[7]
[8]
[9]

[1] Bogdanowski J., Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Kraków 1979
[2] Brookes J., Projektowanie ogrodów, Wyd. Wiedza i życie, 2006, ISBN 83-7184-233-3
[3] Historyczny Atlas Miasta Krakowa
[4] Konieczny J. R., Malinowski T., Mała encyklopedia lotników polskich, Warszawa1983,
ISBN 83-206-0337-4
[5] Kosiński W., Raport o architekturze Krakowa w nowych zespołach urbanistycznych na tle
współczesnych tendencji w estetyce miast, Teka komisji architektury i urbanistyki tom
XXXVIII-XXXIX, Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 2006-2007, ISSN 00793450, s.7-25.
[6] Kosiński W., Krajobraz przedmieść i jego rehabilitacja, Teka Komisji Urbanistyki i
Architektury Tom XXXVI-XXXVII, Wyd. Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 20042005, ISSN 0079-3450
[7] Pawłowska K. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu, 2009
[8] Sanchez Vidiella A., Atlas współczesnej Architektury Krajobrazu, 2009
[9] Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wyd. Naukowe PWN, 2008, ISBN 978-83-0115369-4

352

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘13

O AUTORZE
Student Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunkach Architektura krajobrazu oraz Architektura i Urbanistyka. Absolwent I stopnia studiów na kierunku Architektura krajobrazu. Rozwija zainteresowania związane z kreowaniem przestrzeni zielonych
oraz komponowania ich z architekturą. Członek koła naukowego SKN Arboris.
AUTHOR’S NOTE
Student of the Faculty of architecture of the University of Kraków in landscape and Architecture and Urbanism. Graduate degree studies at the direction of Landscape Architecture. Develop the interest associated with the build up of green space and the composition
of their architecture. A member of the circle of scientific SKN Arboris.
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STRESZCZENIE
Znaczna część Dzielnicy VIII Krakowa zaliczana jest do najbardziej wartościowych przyrodniczo obszarów w skali Polski. Dlatego też została objęta różnymi formami ochrony
przyrody. Konflikty społeczne spowodowane ograniczeniami inwestycyjnymi związanymi
z ochroną środowiska utrudniają prowadzenie spójnej polityki przestrzennej w tym rejonie. Badania naukowe prowadzone na obszarze Dzielnicy pozwoliły na przedstawienie
propozycji
zrównoważonego
rozwoju,
zgodnie
z
założeniami
zawartymi
w idei Zielonej infrastruktury.
Słowa kluczowe: Zielona infrastruktura; zrównoważony rozwój; Kraków; Dzielnica VIII.
ABSTRACT
A significant part of VIII District of Cracow is considered as one of the most valuable natural areas in Poland. Therefore has been covered by various forms of nature conservation.
Social conflicts caused by investment restrictions due to environmental protection hamper
coherent spatial policy in this area. Research followed in this area led to present a proposal for sustainable development of the District, in accordance with the provisions contained in the idea of Green infrastructure.
Key words: Green infrastructure; sustainable development; Cracow; eighth district.
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1. KONTEKST HISTORYCZNY
Od najdawniejszych czasów człowiek wprowadza znaczne zmiany w środowisku przyrodniczym i otaczającym krajobrazie. Początkowo, kiedy Homo sapiens był jednym
z gatunków konkurujących o niszę ekologiczną, zamiany w otoczeniu można porównać
z oddziaływaniem drapieżników na lokalne ekosystemy. W miarę jednak wzrostu populacji ludzi a także wraz ze zmianą sposobu życia związaną z przejściem od gospodarki
łowieckiej do rolniczej i wprowadzeniem osiadłego trybu życia, wpływ plemion ludzkich
na ekosystemy i krajobraz stawał się coraz bardziej znaczący. Uprawa pól, hodowla zwierząt, jak również pozyskiwanie drewna i skał na potrzeby budowlane czy konstruowania
budowli inżynierskich odcisnęły wyraźne piętno w przyrodzie.
Już w czasach starożytnych dostrzeżono skalę zmian w środowisku. Ustami Kritiasa
w dialogu, Platon porównuje dawny i współczesny mu wygląd Hellady, nie wiążąc jednak
zmian zachodzących w środowisku z działalnością człowieka i przypisując je siłom natury.1 Tęsknota za utraconym pięknem krajobrazu oraz bogactwem, jakie czerpać można
z zasobów przyrody widoczna jest także w dziełach późniejszych mistrzów pióra i sztuki.
Szczególnie silnie akcentowana jest potrzeba „wprowadzenia wsi do miasta”, poprzez
nasadzenia drzew w przestrzeniach publicznych oraz zakładanie ogrodów przydomowych. Ideę tą obrazuje między innymi Pliniusz w Historii naturalnej (I w. n.e.), Giorgio
Vasari w swym traktacie o „mieście idealnym”2, wciela w życie także Frederick Law Olmsted, zgodnie z zasadą rus In urbs.3 Ebenezer Howard w koncepcji miast-ogrodów łączy
wybrane, najbardziej wartościowe cechy życia na wsi i w mieście.4 Współcześnie, pojęcie
życia w mieście połączonego z urokami wsi ewoluowało m.in. do stworzonej przez Petera Halla idei Town-in-country – miasta w krajobrazie.5
Ochrona krajobrazu i przyrody, w dzisiejszym rozumieniu była początkowo działaniem
nieuświadomionym. Pierwotnie, idee dążące do zachowania zasobów przyrody, czy elementów krajobrazu, służyć miały przede wszystkim podniesieniu standardu życia ludzi
skupionych w rozrastających się miastach. Obwarowane murami obronnymi, nie pozwalały na wprowadzanie zieleni do ich struktury. Najwcześniejsze wzmianki o zorganizowanych zielonych przestrzeniach publicznych dotyczą czasów starożytnych. W XIII w. p.n.e.
powstały publiczne pastwiska wokół miast Lewitów w Palestynie. Starożytna Grecja udostępniała mieszkańcom miast święte gaje związane ze świątyniami bóstw oraz gimnazjony służące wychowaniu i krzewieniu oświaty.6 Również obywatele Rzymu korzystali
z udostępnionych publicznie ogrodów prywatnych. Miasta średniowieczne organizowały
dla mieszczan łąki spacerowe położone poza murami, niejednokrotnie ozdobione cienistymi alejami, zwane pratum commune7. W okresie renesansu i baroku działania zmierzające do poprawy życia w mieście poprzez wprowadzenie zieleni i udostępnianie ogrodów szerokiej publiczności stawały się coraz powszechniejsze. Jednym z pierwszych
ogrodów otwartych dla mieszkańców, stał się Londyński Covent Garden, oddany do użytku w 1630 roku.8 Od tego momentu zieleń zaczęła odgrywać coraz bardziej znaczącą
rolę w strukturze miasta. Systemy zieleni, początkowo w formie przestrzeni rekreacyjnych, wprowadzane były w wielu miastach Europy. Ważnym krokiem w kierunku tworzenia zielonych miast, stała się realizacja przez Stanisława Leszczyńskiego projektu zielonych promenad w Nancy, autorstwa Emmanuela Héré..
1

Platon Timajos Kritias; wyd. PWN, 1986
Ostrowski, W.: Wprowadzenie do historii budowy miast; ludzie i środowisko; wyd.: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001; s. 209
3
Zachariasz A., Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków
publicznych, monografia 336, seria architektura, Politechnika Krakowska, Kraków, 2006, s 37.
4
Zachariasz, A.; op. cit., s. 44
5
Ibid., s. 50
6
Majdecki, L.. Historia ogrodów, wyd. PWN, Warszawa, 1981, s. 36 – 42.
7
Ibid., s. 84, Zachariasz, A., op. cit, s. 28
8
Ostrowski, W. op. cit., s. 212
2

PRZEMYSŁAW KOWALSKI, Kształtowanie systemów zieleni…

355

Okres XVII i XVIII-wiecznej rewolucji przemysłowej postawił gwałtownie rozrastające się
miasta przed nowymi wyzwaniami. Opanowanie rosnącego zanieczyszczenia powietrza
spowodowanego stosowaniem węgla w rozwijającym się wówczas na wielką skalę przemyśle, stało się zmartwieniem jednego z prekursorów architektury krajobrazu, Johna
Evelyna’a. Już w 1661 roku proponował w swym traktacie „Fumifugium; or the inconveniencie of the aer and smoak of London dissipated” zastosowanie środków zaradczych,
polegających na przeniesieniu uciążliwych zakładów przemysłowych w dół Tamizy, poniżej Greenwich.9 Wyjątkowo ciekawie z punktu widzenia ochrony przyrody oraz krajobrazu, przedstawia się szczególnie, pomijana często, propozycja zawarta w III części traktatu. Autor postuluje w niej otoczenie miasta pasem ziemi szerokości 150 stóp, obsadzonym wonnymi drzewami, krzewami i rabatami kwiatowymi.10 Można zatem przyjąć, że
tym samym Evelyn stał się jednym z pionierów kształtowania „zielonych” miast. Jego
idee dotyczące „upiększenia” Londynu znalazły swe odzwierciedlenie w znacznie późniejszej koncepcji zielonych pierścieni wokół miasta, przedstawionej przez Johna C. Loudona dopiero w 1829 roku.
Badania naukowe prowadzone w XIX i XX wieku ukształtowały obraz planety jako powiązanego systemu zależnych od siebie ekosystemów. Podjęto więc kroki zmierzające do
objęcia ochroną wybranych, najbardziej wartościowych elementów środowiska. Jednym
z podstawowych działań ochronnych stało się tworzenie parków narodowych. Jako pierwszy, 1 marca 1872 roku utworzony został Park Narodowy Yellowstone. W Polsce status
ochronny w randze parku narodowego nadany został po raz pierwszy w 1932 roku, kiedy
utworzono Białowieski oraz Pieniński Park Narodowy.
Ta szczególna forma ochrony zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o ochronie przyrody
z 2004 roku11 służy przede wszystkim ochronie przyrody oraz walorów krajobrazowych,
na obszarze wyróżniającym się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, społecznymi,
kulturowymi i edukacyjnymi. Tereny zaliczone do tej kategorii zostają wyłączone z wszelkich działań inwestycyjnych. Podobne ograniczenia odnośnie rozwoju dotyczą również
pozostałych form ochrony przyrody wymienionych w ustawie. Zabezpieczenie dziedzictwa naturalnego, rozumiane jako działanie o znacznym stopniu restrykcyjności nie jest
rozwiązaniem akceptowanym społecznie. Systematyczne poszerzanie obszarów podlegających różnorodnym formom ochrony często ogranicza możliwości rozwoju przestrzennego oraz inwestycji. Dlatego też rozpoczęto dyskusję nad potrzebą wykreowania idei,
która łączy ochronę przyrody i krajobrazu z możliwie najpełniejszym wykorzystaniem
przestrzeni pod kątem możliwości inwestycyjnych a także powszechnej dostępności najbardziej wartościowych przyrodniczo obszarów.
2. IDEA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY
Jednym z najważniejszych kierunków tworzących nową jakość w zarządzaniu krajobrazem i środowiskiem przyrodniczym jest idea zielonej infrastruktury. Powstała ona w Stanach Zjednoczonych, uzyskując obecną formę na przełomie XX i XXI wieku. Zielona infrastruktura jest wielopłaszczyznowym, holistycznym działaniem, którego celem jest zachowanie i utrzymanie rezerw środowiska w najlepszym możliwym stanie, zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju: używania dziś i utrzymania dla przyszłych pokoleń możliwie
największej części zasobów planety.

9

Jenner, M.; The politics of London air John Evelyn's Fumifugium and the restoration w: The Historical Journal
38, 3 (1995), s. 535 – 551.
10
Evelyn, J.; Fumifugium; wyd.: The Rota at the University of Exeter, 1976; w dziele tym Evelyn podaje szereg
przykładów roślin, które mogą być zastosowane do obsadzenie pasów zieleni, dla uzyskanie przyjemnych
zapachów w różnych porach roku; por: Fumifugium s. 24 – 25.
11
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 z późn. Zmianami; par. 8, ust. 1, 2
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Idea ta oparta jest na kilku kluczowych zasadach:12
−

Łączności pomiędzy terenami naturalnymi, „dzikimi”; terenami otwartymi innego
rodzaju (pola uprawne, sady); ludźmi (w sensie dosłownym, jak tez na poziomie
gmin, organizacji), a także różnych programów ochrony przyrody. Zielona infrastruktura łączy pozornie sprzeczne elementy, takie, jak ochrona przyrody / krajobrazu /
kultury z możliwością rozwoju i wzrostu zamożności społeczeństwa.

−

Działanie w kontekście. Programy zielonej infrastruktury rozpatrują problemy rozwoju i ochrony pod kątem działań zintegrowanych. Ochrona jednego gatunku / zbiorowiska jest często niewystarczająca, może prowadzić do skutków odmiennych od
zamierzonych. Istotna jest również świadomość, jak zmiany zachodzące w otoczeniu
planowanego obszaru chronionego wpłyną na jego przyszłe funkcjonowanie.

−

Zielona infrastruktura bazuje na dogłębnych analizach naukowych. Podstawą
jest wymiana informacji i współdziałanie pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych: biologami, ekologami, planistami, architektami i architektami krajobrazu, geografami oraz inżynierami.

−

Zielona infrastruktura może i powinna być podstawą ochrony i rozwoju rozważanych łącznie. Takie podejście pozwala na zaprojektowanie obszarów ochrony i
rozwoju w obrębie społeczności, ułatwiając ukierunkowanie rozwoju na stworzenie
zwartej, bardziej efektywnej sieci „szarej infrastruktury”.

−

Planowanie i ochrona poprzedzające etap rozwoju. Odtwarzanie naturalnych
ekosystemów jest znacznie kosztowniejsze, niż ich ochrona. Ponadto systemy stworzone / odtworzone przez człowieka, zwykle nie funkcjonują tak sprawnie, jak naturalne.

−

Zielona infrastruktura wymaga zapewnienia finansowania już na wstępnym etapie projektowania. Podobnie jak projekty „szarej infrastruktury”, jest to zwykle przedsięwzięcie kosztowne, wymagające zapewnienia środków zarówno na wykonanie,
jak i późniejsze utrzymanie. W tym celu należy wykorzystać wszelkie dostępne sposoby pozyskiwania środków, zarówno od podmiotów publicznych jak i prywatnych.
Istotnym elementem, szczególnie na etapie przygotowania projektu, jest także udział
wolontariatu.

−

Zielona infrastruktura przynosi korzyści naturze i ludziom. Pozwala ograniczyć
potrzebę rozwoju infrastruktury niezbędnej do sprawnego funkcjonowania społeczności z jednej strony, z drugiej natomiast, dzięki wcześniejszym analizom, umożliwia
podjęcie działań zapobiegawczych, chroniących tereny zamieszkałe przed konsekwencjami katastrof naturalnych;

−

Zielona infrastruktura szanuje potrzeby właścicieli terenów a także innych
uczestników procesu planowania. Sukces procesu planowania niejednokrotnie zależy od współpracy z potencjalnymi przeciwnikami projektu. Należy wykazać, że Zielona infrastruktura nie ogranicza możliwości rozwoju. Część terenów objętych projektem może i powinna należeć do właścicieli innych niż publiczni. Pola uprawne czy
lasy produkcyjne są również wartościowym składnikiem systemów zielonej infrastruktury, pełniąc rolę korytarzy ekologicznych;

−

Wymaga współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów ochronnych oraz
skupia się na łączeniu wysiłków planistycznych i zabezpieczających wartościowe
elementy środowiska. Działa na wielu płaszczyznach, od zapobiegania skutkom powodzi, poprzez edukację historyczną, zachowanie dziedzictwa kulturowego, kończąc
na odnowie terenów poprzemysłowych czy rewitalizacji rejonów śródmiejskich;

12

Benedict M.A., McMahon E.T., Green infrastructure. Linking landscapes and communities, Washington –
Covelo – London, 2006.
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Zielona infrastruktura to planowanie długofalowe. Projekt sieci zielonej infrastruktury powinien być elastyczny i podlegać stałemu dostosowaniu do bieżących
potrzeb środowiska i lokalnej społeczności. Wymaga także zaprogramowania procesu utrzymania i dalszego finansowania projektowanego terenu.

Planowanie zielonej infrastruktury13
Zgodnie z podstawowymi zasadami, proces projektowania zielonej infrastruktury polega
wieloetapowym działaniu, w którym uczestniczą zarówno specjaliści reprezentujący wiele
dyscyplin naukowych, jak też właściciele terenów objętych programem i potencjalni inwestorzy.
Uczestnicy procesu
W projektowaniu zielonej infrastruktury niezbędne jest określenie wszystkich potencjalnych uczestników procesu, zanim rozpocznie się działanie. Zasadniczy krąg zainteresowanych, to zwykle właściciele i zarządcy terenów objętych projektem lub sąsiadujących
z nim, jak również ci, którzy planują prowadzenie inwestycji w obszarze objętym projektem. Istotne jest także wysłuchanie osób i instytucji pozornie niezwiązanych z projektem,
jak przedstawicieli przemysłu turystycznego, czy branży deweloperskiej. Ważnymi
uczestnikami procesu będą także reprezentanci środowisk naukowych oraz władz lokalnych. Na tym etapie zostaje określona struktura grupy problemowej oraz skład zarządu.
Powinien on reprezentować głosy możliwie największej części uczestników procesu projektowego. Zarząd określa cele projektu, planuje zakres i czas pracy nad projektem. Grupa liderów powinna mieć również rozeznanie wśród innych programów ochronnych toczących się w regionie.
Projektowanie
Ta faza tworzenia zielonej infrastruktury jest krytyczna, gdyż określa kształt przestrzeni
na wiele następnych lat, skutkując poważnymi konsekwencjami dla całych społeczności.
W projektowaniu zielonej infrastruktury należy wykorzystywać wiedzę i doświadczenie
instytucji naukowych, organizacji rządowych i pozarządowych, a także międzynarodowych.14 Proces koncepcyjny prowadzony jest z użyciem szeroko dostępnych materiałów,
łącznie z danymi GIS. Dla opracowania systemu zielonej infrastruktury wykorzystywane
są nie tylko obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, lecz także tereny parków
i ogrodów historycznych, nie używane ciągi komunikacyjne, a nawet istniejące i projektowane sieci przesyłowe, wokół których tworzone są szerokie pasy ochronne. Na tej podstawie określane są wartościowe elementy krajobrazu obejmowane siecią zielonej infrastruktury. Kolejnym etapem jest określenie stref ochrony i łącznikowych między nimi,
następne przedmiotu, celu i sposobu ochrony. Pośród zidentyfikowanych elementów
systemu dokonuje się wyboru elementów stanowiących węzły i łączniki. Obowiązuje zasada „im większy, tym lepszy”. Ważnym czynnikiem jest dokonywanie scaleń funkcjonalnych chronionych elementów. Większe powierzchnie odznaczają się zwykle większą
bioróżnorodnością, dysponują także silniejszymi mechanizmami samoregulacji. Dokonywana jest selekcja składników projektu: wyszukiwane są obszary najbardziej narażone,
o najwyższej wartości, występujące najrzadziej. Na każdym etapie planowania konieczny
jest przegląd i weryfikacja uzyskanych danych oraz wyników analiz.
Wdrażanie projektu
Proces projektowy wydaje się trudnym przedsięwzięciem, jednak wcielenie go w życie
wymaga zaangażowania znaczniejszych sił i środków. Esencjonalną sprawą jest kwestia
finansowania projektu. Zwykle środki budżetowe są niewystarczające, potrzebne jest
13
14

Ibid.
Dobrym przykładem może być działalność programu UNESCO Człowiek i Biosfera.
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wsparcie z innych źródeł. Każdy program zielonej infrastruktury jest odmienny. W obrębie
pojedynczego działania znajdują się obszary o różnym przeznaczeniu, kształcie i wielkości, innych formach własności. Dla stworzenia spójnego, działającego systemu, konieczne jest podejmowanie zróżnicowanych działań pomagających wprowadzić w życie projekt. Objęcie formami ochrony pewnych obszarów powinno być mocno uzasadnione,
jednak zwykle staje się przyczyną protestów. Poprawnie wykonany projekt wskazuje jednak nie tylko obszary chronione, ale także tereny w których rozwój jest dopuszczalny.
Takie podejście pozwala na zastosowanie wielu mechanizmów ułatwiających finansowanie projektu.
Najbardziej oczywistym sposobem wydaje się być nabycie terenów objętych ochroną.
Pozyskanie środków na ten cel może odbywać się różnymi drogami: poprzez ustanowienie specjalnych podatków, darowizny, wymianę terenów z właścicielami czy emisja obligacji na sfinansowanie projektu. Nabycie terenów niesie jednak pewne ograniczenia.
Samorząd zwykle nie jest w stanie zaoferować ceny rynkowej; procedury wykupu są czasochłonne, osiągnięcie pożądanej powierzchni może zająć lata; takie podejście nadmiernie obciąża budżet; konsekwencją wykupu przez gminę jest obniżenie wpływów podatkowych z podatków od nieruchomości; wykluczenie rozległych obszarów z produkcji leśnej, rolnej, czy innego rodzaju działalności gospodarczej wpływa niekorzystnie na lokalna ekonomię. Niekiedy należy wcześniej wykorzystać wszystkie narzędzia legislacyjne
ograniczające rozwój terenu, ograniczając wydatki do niezbędnego minimum.
Innym, niekiedy korzystniejszym rozwiązaniem jest dobrowolne ograniczenie praw do
dysponowania gruntem. Za odpowiednim odszkodowaniem, właściciel odstępuje od prawa zabudowy lub specyficznego użytkowania terenu. Zwykle ogranicza się to do zakazu
zabudowy czy na przykład całkowitej wycinki lasu, z możliwością dotychczasowego użytkowania terenu. Ciekawym rozwiązaniem może być, nieznany u nas, mechanizm przeniesienia praw rozwoju (transfer of development rights). Polega on na możliwości wypłacenia właścicielowi terenu objętego ochroną odszkodowania. Źródłem dochodu pozwalającym na sfinansowanie zadośćuczynienia są podatki z tytułu zabudowania terenu
w innym rejonie miasta, posiadającym prawo zabudowy. Opłatę, na kształt obowiązujących w naszym kraju opłat kompensacyjnych za użytkowanie środowiska, wnosi właściciel zabudowywanego terenu. Pozwala to obydwu stronom układu odnieść korzyści: właściciel terenu chronionego może zdyskontować część rynkowej wartości swojego terenu,
natomiast deweloper wypełnia obowiązek kompensacji przyrodniczej. W tym celu jednak
gmina musi w swoich planach ustalić obszary, które staną się donorem i akceptorem
praw do rozwoju. I ten sposób działania ma swoje ograniczenia. Właściciele prywatnych
terenów, poprzez odsprzedanie prawa rozwoju nie są pozbawiani swojej własności, mogą
więc zamknąć publiczny dostęp do swoich działek.
Skutecznym mechanizmem ochrony może być również planowanie. Warto wykorzystać
najnowsze osiągnięcia nauki w planowaniu przestrzennym, jak strefowanie czy formowanie zabudowy gniazdowej. W realiach Polski, gdzie rozdrobnienie gruntów jest znaczne,
takie podejście jest niezwykle trudne do osiągnięcia.
Pozostałe, stosowane u nas formy zarządzania krajobrazem chronionym, to regulacje
stawek podatkowych, zmniejszające ich wysokość na terenach chronionych, a także system zachęt i uświadamiania o celach, konieczności i korzyściach płynących z ochrony
przyrody.
Zarządzanie projektem i utrzymanie
Po zakończeniu projektu powstaje pytanie o konieczność systematycznej pielęgnacji
całego terenu, jej cel i perspektywę czasową. W celu udzielenia na nie odpowiedzi, należy postawić kilka dalszych pytań dotyczących celów, jakim służy chroniony teren, przykładowo: ochronie krajobrazu i bioróżnorodności; ochronie wód powierzchniowych lub
podziemnych; aktywnemu wypoczynkowi; utrzymaniu działów lokalnej gospodarki opartych na wykorzystaniu zasobów naturalnych, jak produkcja rolna i leśna. W zależności od
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wielu czynników, jedna lub wszystkie te kwestie powinny stać się celami ochrony. Zasadniczym celem tworzenia systemu zielonej infrastruktury jest zachowanie, wzmocnienie lub
odnowienie funkcjonowania krajobrazu i bioróżnorodności. Integralną częścią zielonej
infrastruktury jest udostępnianie chronionych elementów krajobrazu w celach wypoczynkowych i użytkowych, jednak nigdy nie kształtuje to strategii zarządzania terenem. Istotnym czynnikiem utrzymania obszarów chronionych jest stały udział lokalnych społeczności w rozwoju i dojrzewaniu systemu. Prowadzenie wykładów, prezentacji, organizacja
wycieczek, akcji społecznych takich, jak na przykład sprzątanie terenu, wpływa na integrację społeczności i sprzyja zacieśnieniu więzi emocjonalnych z ideą ochrony środowiska.
Wcielanie w życie projektu Zielonej infrastruktury to proces trwający wiele lat. W jego
trakcie wprowadzane są liczne drobne korekty i znaczące zmiany, które prowadzą do
osiągnięcia stanu równowagi. Znane i wielokrotnie publikowane przykłady działań zmierzających do stworzenia systemu Zielonej infrastruktury pochodzą obecnie z krajów zachodu15. Jednak i w Polsce trwają prace nad ukształtowaniem systemu zależności przyrodniczo-społecznych, które można opisać jako zieloną infrastrukturę. Jednym z ważnych, wielkoskalowych działań jest dyskusja nad rozwojem Dzielnicy VIII Krakowa.
Zwieńczeniem multidyscyplinarnych badań nad zasobem oraz możliwościami rozwoju
tego niezwykle wartościowego obszaru miasta był projekt badawczy opracowany w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej w latach 2007 – 2009.16
3. ZIELONA INFRASTRUKTURA NA TERENIE VIII DZIELNICY KRAKOWA
Długoletnie działania projektowe i planistyczne, jak również liczne spory, obejmujące
obszar VIII Dzielnicy Krakowa, zmierzają do wykształcenia czytelnego schematu przestrzennego, łączącego aspekty ochronne z możliwościami inwestycyjnymi. Wiele z nich
zaliczyć można do kręgu ideowego zielonej infrastruktury. Na szczególną uwagę zasługują wieloletnie badania i analizy lokalnych ekosystemów. Dają one czytelny obraz zasobu
i jego przekształceń, pozwalają więc na stworzenie systemu wartościowania terenu.
W oparciu o analizy przyrodnicze przeprowadzone kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat, podjęto działania mające na celu objęcie ochroną prawną możliwie największej części obszaru Dzielnicy, wraz z próbami usankcjonowania statusu ochronnego w planie miejscowym.
Zasoby przyrodnicze VIII Dzielnicy
Zachodnia część Krakowa, w tym obszar Dzielnicy VIII, odznacza się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Wielowiekowy, zrównoważony rozwój tych obszarów, pozwolił na zachowanie do naszych czasów znacznej części zasobu środowiska.
Choć przeważająca część terenu dzielnicy nosi wyraźne cechy intensywnych oddziaływań antropogenicznych, wykształcone składniki środowiska przyrodniczego i krajobrazu
odznaczają się najwyższymi wartościami, które należy zachować. Dzięki wieloletnim staraniom środowisk naukowych, ustanowiono tu wiele, uzupełniających się form ochrony.
Znaczna część obszaru Dzielnicy VIII objęta jest ochroną w ramach BielańskoTynieckiego Parku krajobrazowego. Jest to najwyższa forma ochrony przyrody, obecna
na obszarze objętym opracowaniem. Poza obszarem gminy Kraków, obejmuje on swoim
zasięgiem także gminy Czernichów i Liszki.17
Kolejnym, istotnym składnikiem systemu ochrony przyrody na terenie Dzielnicy VIII jest
rezerwat. Tym rodzajem ochrony objęty jest obszar położony w zachodniej części Dzielnicy, w sąsiedztwie południowego obejścia autostradowego Krakowa oraz opactwa be15

Ibid.
Kosiński, W; Jeleński, T; Byrski, P; Kowalski, P. „Zrównoważony rozwój VIII Dzielnicy Krakowa. Aspekty
krajobrazowe”; projekt badawczy nr PB-1790/T02/2007/32 finansowany ze środków na naukę w latach 2007 –
2009; Projekt został opracowany w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej; Kraków, 2010
17
Sykta, I.; Bielańsko-Tyniecki Park krajobrazowy; 2008
16
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nedyktynów w Tyńcu. Nosi on nazwę Skołczanka. Jest to rezerwat faunistyczny. Przedmiotem ochrony jest wapienne wzgórze ze zróżnicowanymi biocenozami, stanowisko
fauny zbiorowisk kserotermicznych, w tym rzadkich i zagrożonych gatunków owadów.
Szczególnie cennym elementem podlegającym ochronie na terenie Rezerwatu, jest jedyne na obszarze polski stanowisko krytycznie zagrożonego gatunku motyla – skalnika
driada. Wprowadzenie ochrony prawnej terenu przyczyniło się do zachowania w nienaruszonym stanie tego wartościowego ekosystemu. 18
Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są również dwa użytki ekologiczne:
−
−

Rozlewisko Potoku Rzewnego oraz
Uroczysko Kowadza.

Pierwszy z wymienionych użytków, położony jest w południowo-zachodniej części dzielnicy, w rejonie Góry Borkowskiej. Teren ten pełni istotną rolą jako ognisko różnorodności
biologicznej, jest miejscem bytowania i rozrodu licznych gatunków zwierząt, stanowi także część korytarza ekologicznego. Bardzo licznie na terenie tego użytku występują ptaki,
w tym rzadkie gatunki ptaków drapieżnych i sów takie jak: myszołów, pustułka, krogulec,
kobuz, puszczyk, sowa uszata. Występują tu również płazy i gady oraz wiele gatunków
owadów i pajęczaków takich jak chroniony i wymieniony w czerwonej księdze modraszek
telejus.
Uroczysko Kowadza położone jest na obrzeżu rezerwatu Skołczanka, w rejonie ulic Świętojańskiej i Toporczyków. Głównym przedmiotem ochrony są murawy kserotermiczne
z fauną rzadkich gatunków owadów. Florę „Uroczyska Kowadza" charakteryzuje dominacja roślin kserotermicznych i ciepłolubnych. Stwierdzono tu zbiorowiska roślinne z murawą kserotermiczną i murawą z kłosownicą pierzastą. Spośród ciekawych gatunków owadów można wymienić ciepłolubne chrząszcze Cassida margaritacea, Hymenalia rufipes,
Euheptaulacus villosus. Przedmiot ochrony jest zatem zbieżny z przedmiotem ochrony
rezerwatu Skołczanka.
Ostatnim ogniwem ochrony ustawowej elementów przyrodniczych, które są obecne na
obszarze Dzielnicy VIII, jest wpisanie poszczególnych obiektów na listę Pomników przyrody. Na badanym obszarze zewidencjonowano ich aż 45, a więc ponad 25% wszystkich
zarejestrowanych w Krakowie. Większość stanowią rodzime gatunki drzew, zarówno jako
pojedyncze drzewa a także układ alei prowadzącej do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.
Jedynym elementem przyrody nieożywionej obecnym na liście jest tzw. Źródło Świętojańskie w Tyńcu.
W czerwcu 2009 roku, Rada Miasta Krakowa zarekomendowała pozytywnie wpisanie
części obszaru Dzielnicy VIII odznaczającego się najwyższymi wartościami przyrodniczymi, na listę obszarów objętych ochroną w ramach programu Natura 2000.19 Rada
Miasta przychyla się do idei utworzenia na terenie Dzielnicy specjalnego obszaru ochrony
siedlisk o nazwie „Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy”. Rekomendacją Rady Miasta objęty został obszar o łącznej powierzchni 326,99ha. Tereny wpisane na listę obszarów
ochrony siedlisk ujęte zostały dwa oddzielne zespoły: Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy
o powierzchni 282,86ha oraz Skawiński obszar łąkowy, obejmujący teren 44,13ha, oznaczone odpowiednio symbolami: PLH 120065 oraz PLH 120079.
W oparciu o analizę schematu typowego przebiegu procesu powstawania systemu zielonej infrastruktury, można opisać proces decyzyjny na obszarze Dzielnicy.

18

Turzański, K. P., Pauli - Wilgi, J. (red.). Raport o stanie środowiska naturalnego miasta Krakowa w latach
1999-2001 z analizą porównawczą pięciolecia 1994-1998. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków, 2002.
19
UCHWAŁA NR LXXIV/962/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r.
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Uczestnicy procesu
Projekty działań ochronnych dla najcenniejszych obszarów Dzielnicy opracowywane były
w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. W dotychczasowych działaniach projektowych,
głównymi udziałowcami procesu projektowania byli przedstawiciele środowisk naukowych, związanych z ochroną przyrody. Identyfikując wartości przyrodnicze i kulturowe,
przechodzono od razu do fazy projektowania stref ochronnych. Następnie przekazywano
gotowy projekt do instytucji zarządzających (władze miejskie, władze państwowe odpowiedzialne za stan środowiska). Pominięte zostało zaangażowanie do dyskusji wszystkich potencjalnie zainteresowanych stron, przede wszystkim zaś właścicieli terenów, ale
także architektów i architektów krajobrazu. Środkiem komunikacji stały się media. Brakło
także opinii rzeczoznawców, którzy pomogliby ustalić, jak zmieni się wartość terenów
w przypadku podjęcia różnych rozwiązań wariantowych. Nie powstały propozycje alternatywne zagospodarowania terenu. Niemal cała struktura tego etapu procesu została pominięta w już pierwszych próbach zadbania o ochronę wartości terenu. Pierwsze starania
w kierunku włączenia lokalnych społeczności pojawiły się dopiero w latach 2007 – 2008.
Dzięki nim, możliwe stało się zasygnalizowanie i powolne wprowadzenie, choćby częściowej ochrony na wybranych, na razie niewielkich obszarach Dzielnicy w rejonie Zakrzówka.
Projektowanie
Z punktu widzenia przyrody, kolejne projekty ochrony wykonane zostały poprawnie.
Określono rozległe jednostki przyrodnicze, dające możliwość samodzielnego funkcjonowania ekosystemów. Zostały one połączone z korytarzami ekologicznymi, w tym z korytarzem ekologicznym doliny Wisły. Do stworzenia projektów wykorzystano wyniki licznych,
wieloletnich badań. W strukturę projektu włączone zostały istniejące obszary chronionego
krajobrazu i przyrody: bielańsko-Tyniecki park Krajobrazowy, rezerwat Skołczanka. Ważnym składnikiem systemu są obszary objęte ochroną konserwatora zabytków, jak elementy systemu obronnego Twierdzy Kraków. Zaproponowany system ochrony jest wielostronny, przewiduje jednocześnie utrzymanie wartościowych zbiorowisk roślinnych, ostoi
zwierząt oraz chronionych gatunków roślin. Prace projektowe prowadzone były przed
pojawieniem się bardzo intensywnego rozwoju zabudowy terenu. Jednak i w tym przypadku nie uniknięto potknięć. Zachwiana została równowaga pomiędzy czynnikami
ochronnymi i rozwojowymi. Projekty koncentrowały się na problemach ochrony, zapominając jednocześnie o konieczności zapewnienia rozwoju Dzielnicy. Jedna z głównych
reguł, mówiąca o konieczności uszanowania potrzeb uczestników procesu projektowego
oraz o konieczności wyrównania korzyści po stronie natury i lokalnej społeczności. Poszczególne projekty: ochrony i zorganizowania infrastruktury turystycznej, powstawały
oddzielnie, choć wspólna ich promocja przyniosłaby wiele korzyści. W roku 2008 powstał
projekt ochrony mniejszej części obszaru Dzielnicy, który zmniejsza powierzchnię terenów objętych ochroną, w domyśle pozostawiając pozostałe przestrzenie do zainwestowania. Podejmując próbę przywrócenia dialogu społecznego, zapomniano tym razem
o stworzeniu prawdziwej sieci powiązań między obszarami objętymi ochroną. Ten projekt
może doprowadzić do niebezpiecznego zjawiska, jakim jest rozproszenie zabudowy
i rozdzielenie poszczególnych ekosystemów.
Wdrażanie projektu
O sukcesie lub porażce decyduje sama jakość projektu a wymienione uchybienia, które
się w nim znalazły, wpłynąć mogą na jego niepowodzenie. Dodatkowym czynnikiem,
niezależnym od działań zespołu projektowego, jest czynnik ludzki. Założenia do projektu
przewidują wykup przez miasto najbardziej wartościowych fragmentów terenu, pod warunkiem jednak uchwalenia planu miejscowego dla całego obszaru. Właściciele gruntów
nie chcą jednak czekać na ostateczne rozstrzygnięcia i domagają się wykupu działek już
teraz. Dodatkowo, nawet w razie udanej akcji wykupu, pozostawienie przestrzeni pomię-
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dzy poszczególnymi chronionymi obszarami, spowoduje rozczłonkowanie chronionych
fragmentów terenu, co z kolei może doprowadzić do zniszczenia wartościowych siedlisk.
4. ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE
Zachowanie w niezmienionym stanie istniejących na terenie Dzielnicy zasobów przyrodniczych, wymaga prowadzenia aktywnych działań. Są to min: systematyczne wykaszania
łąk, karczowanie drzew zarastających teren, zarządzanie gospodarką wodną. W ich zakresie znajduje się także ochrona przed niepożądanymi formami rekreacji, jak na przykład motocross. To z kolei pociąga za sobą konsekwencję w postaci konieczności urządzenia terenu, w innym rejonie Krakowa, na którym w sposób zorganizowany i bezpieczny będzie można jeździć na motorach terenowych i quadach. Zachowanie wartościowych
zbiorowisk roślinnych wiąże się także z usunięciem uciążliwych podmiotów gospodarczych – mowa w tym miejscu o wytwórni mas bitumicznych, działającej przy ul. Winnickiej, nieopodal fortu 53a Winnica. Utrzymanie terenu wymaga również uprzątnięcia istniejących dzikich wysypisk śmieci. Prace projektowe nie dają odpowiedzi na pytanie o źródła
finansowania tak szerokiego kompleksu działań.

Ryc. 1. Zagospodarowanie turystyczne Dzielnicy VIII w Krakowie na tle istniejących wartości przyrodniczych i
kulturowych. Źródło: il. P. Kowalski, J. Tarajko-Kowalska.
Fig. 1. Fitting-out of tourism in District VIII in Cracow on the background of the existing natural and cultural
values; Source: P. Kowalski, J. Tarajko-Kowalska.

W trakcie realizacji projektu badawczego, podsumowane zostały wyniki dotychczasowych
analiz przyrodniczych terenu. Zgromadzono także dane dotyczące aktualnego sposobu
użytkowania rekreacyjnego terenu oraz stopnia jego zagospodarowania. Ich wyniki
przedstawione zostały w postaci graficznej, na mapach zbiorczych. Pierwsza z nich (ryc.
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1) prezentuje rozkład obszarów chronionych, objętych rozmaitymi istniejącymi i proponowanymi do przyjęcia formami ochrony, na tle obecnego stanu zachowania wartości kulturowych. Schemat obrazuje także przebieg istniejących szlaków turystycznych i ścieżek
dydaktycznych oraz istniejącą strukturę zabudowy i sieć komunikacyjną. Druga mapa
(ryc. 2) przedstawia ideowe rozwiązanie systemu obszarów węzłowych i łączących je
korytarzy ekologicznych, niezbędnych do zachowania równowagi przyrodniczej najbardziej wartościowych terenów dzielnicy. Zawiera również propozycję lokalizacji gniazdowej
struktury zabudowy, umożliwiającej zrównoważony rozwój całego obszaru.
Obecnie trwają prace nad uchwaleniem kolejnej wersji MPZP dla części obszaru objętego projektem. Starcie sił i opinii nie ma jednak formy dialogu społecznego, niezbędnego
dla pogodzenia interesów wszystkich stron. Niestety, opracowana koncepcja nie jest
przedmiotem zainteresowania organów decyzyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie
przestrzeni. Co więcej działania planistyczne obejmują jedynie niewielkie fragmenty obszaru Dzielnicy, co stwarza zagrożenie przerwania funkcjonujących ciągów i korytarzy
ekologicznych.
Omawiany przypadek odzwierciedla skalę problemów, jakim trzeba stawić czoła planując
rozwiązania zmierzające do stworzenia sieci ekologicznych dla człowieka, a nie funkcjonujących obok nas.

Ryc. 2 Koncepcja systemu Zielonej Infrastruktury na obszarze Dzielnicy VIII. Źródło: il. P. Kowalski, J. TarajkoKowalska
Fig. 2. The concept of Green Infrastructure system in the area of the District VIII in Cracow. Source: P.
Kowalski, J. Tarajko-Kowalska
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SHAPING OF GREENERY SYSTEMS IN URBAN AREAS.
GREEN INFRASTRUCTURE IN THE EIGHTH DISTRICT OF KRAKOW
HISTORICAL CONTEXT
From the oldest times man introduces considerable changes in the natural environment
and the surrounding landscape. Initially, when Homo sapiens was just one of the species’
competing of ecological niche, changes in the surroundings could be compared with the
effects of predator’s influence on local ecosystems. As human population growth, and
with a change in the way of life associated with the transition from hunting to farming
economy and the introduction of the settled lifestyle, impact of the human tribes on the
ecosystems and the landscape became increasingly important. The crop fields, animal
husbandry, as well as the acquisition of wood and rocks for building and construction
found a clear brand in nature.
Already in ancient times changes in the environment had been noticed. The ancient philosophers and poets, among them Plato, and Pliny, addressed the need for "introducing
of villages to the city" in their works. This idea, implemented initially by creating the open
gardens at shrines, then through the sharing of private gardens (in ancient Rome), organizing the public meadows outside the walls of mediaeval cities, finally by opening public
parks in the 17th-century Europe (1630, Covent Garden, London). The rapid development of industry in the 17th and 18th centuries and the related growing environmental
pollution has forced to seek remedial measures to raise the standard of living of the inhabitants of growing metropolitan cities. One of the pioneers seeking solutions to sort the
growing problem of air pollution in the city became John Evelyn. Already in 1661, he suggested, in its Treaty ‘Fumifugium; or the inconveniencie of the aer and smoak of London
dissipated' application of remedies involving the transfer of the onerous industry down the
Thames to Greenwich. The Evelyn's Ideas for ‘decoration’ of London were reflected in a
much later concept of green rings around the city, presented by John C. Loudon only in
1829.
The research carried out in the 19th and 20th century, formed the image of the planet as
a related system of dependent ecosystems. Therefore, actions had been taken to protect
selected, the most meaningful elements of the environment. One of the basic conservation practices become creation of national parks. First, on March 1, 1872, Yellowstone
National Park was created. In Poland, the conservation status in rank of National Park
was first assigned in 1932, when Pieniny National Park, and the Białowieża National Park
were established. This particular form of protection in accordance with the definition that
is contained in the act on the protection of nature (2004) is primarily used for nature and
landscape values protection, in an area distinguished by particular natural, social, cultural
and educational values. Sites in this category are exempt from any investment measures.
Similar restrictions of development are relevant on other forms of nature conservation
listed in the law. Protection of the natural heritage, understood as an activity of considerable extent of restriction is not the solution that is socially accepted. The systematic expansion of areas subject to distinct forms of protection often restricts the possibilities for
spatial development and investments. Thus the discussion of the need to create a concept that combines the protection of nature and the landscape with the fullest possible
use of space in terms of investment opportunities as well as the universal availability of
the most valuable restricted areas began.
THE IDEA OF GREEN INFRASTRUCTURE
One of the most important directions forming new quality in the management of the natural landscape and environment is the idea of a green infrastructure. It was founded in the
United States, yielding the present form at the turn of the 20th and 21st century. Green
infrastructure is multidimensional, holistic action, whose purpose is to preserve and main-
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tain reserves of the environment in the best condition, in accordance with the idea of sustainable development: use today and maintain for future generations as many parts of the
planet's resources.
The idea is based on a few key principles: connectivity; action in context; is based on
thorough scientific analyses; can and should become the cornerstone of the protection
and development considered jointly; planning and protection preceding the stage of development; requires ensuring the funding on the initial stage of designing process; benefits nature and people; respects the needs of all participants of designing process; is a
long-term planning process. In accordance with the basic principles, the process of designing Green infrastructure is a multi-stage action. Participants are both professionals
representing multiple scientific disciplines, as well as potential investors and owners of
land covered by the programme.
A particularly important aspect of planning of green infrastructure is the adequate preparation of the various stages of action. The base is the appropriate selection of the participants of the project, both among individuals and institutions that are directly related to the
site (investors, owners, and land managers, representatives of the authorities), as well as
persons and organizations not directly connected with the area (e.g. representatives of
the tourism industry, development industry) and specialists representing various scientific
disciplines. A critical stage in the process of organizing of Green infrastructure is a design. Than the rules for the functioning and the shape of the space for many years ahead
are specified. That stage describes the values of natural resource, shapes the ecological
corridors and areas of marginal costs, determine the zones of protection, availability and
the investment. After the design is completed, next, even more complicated, process of
project implementation may begin. The recruitment of project of Green infrastructure is a
process that lasts many years. Numerous minor corrections and significant changes are
implemented meanwhile that lead to the achievement of state of equilibrium.
GREEN INFRASTRUCTURE WITHIN the VIII DISTRICT of KRAKÓW
One of the important, large-scale operations in followed in Poland, is a discussion on the
development of District VIII of Kraków. The crowning of multidisciplinary research on resource and capacity of development of this extremely valuable area of the city was a
research project developed at the Institute of Landscape Architecture of Cracow University of Technology in the years 2007-2009.
Western part of Kraków, in the area of District VIII, is characterized by exceptional natural
and landscape values. Lead through ages sustainable development of those areas, allowed to maintain to our times a substantial portion of the environmental resource. Although the best part of District’s area is marked by massive anthropogenic impacts, established components of the environment and the landscape have the highest values
which must be preserved. Thanks to many years of scientific efforts a number of complementary forms protection have been established here.
Much of the area of District VIII is protected in the framework of the Bielany-Tyniec landscape park. This is the highest form of protection of nature, present in the area covered
by the study. The other forms of nature protection that are represented in District VIII are:
nature reserve area, site of ecological use and nature monuments.
In June 2009, the Council of the city of Kraków positively recommended placing the part
of the area of District VIII that is distinguished by highest natural values on the list of the
protected areas within the framework of Natura 2000. City Council approves the idea of
creation a special area of conservation of habitats in that area named "Dębnicko-Tyniecki
Meadow Area". The subject of recommendations of the Council of the City is the area of
total 326, 99ha. Sites inscribed on the list of conservation were divided into two separate
bands: Dębnicko-Tyniecki Meadow Area of area of 282, 86ha and Skawiński Meadow
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Area covering 44, 13ha. Both are appropriately marked with symbols: PLH 120065 and
PLH 120079.
Placing a part of District’s are on list of protected lands is the first step towards future
Green infrastructure. After years of struggling with land owners, development companies
local authorities and scientific circles, local spatial plans for small parts of district are prepared. Unfortunately, the concept developed in the Institute of Landscape Architecture is
not considered as a basis of projects of local plans. Ongoing research project, summarized the results of previous analyses of nature resources. There is also data concerning
the current recreational occupancy of the area and its degree of development. Their results were presented graphically on maps. The first of them (see Fig. 1) shows the distribution of protected areas covered by the various existing and proposed forms of protection, against the background of the present state of cultural values. Diagram shows the
flow of the existing tourist routes and educational paths and the existing structure of the
building and a communication network. The second map (see Fig. 2) presents ideas for
shaping of ecological network with nodes and connecting ecological corridors, which are
necessary to preserve the balance of nature's most valuable sites. Also contains a proposal for the location of the nest building structure, leading to the sustainable development of the whole area.
This case reflects the magnitude of the problems that you face when planning solutions
aimed at the creation of ecological networks for man, not existing next to us.
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CZY OCHRONA KRAJOBRAZU PORTOWEGO
W SZCZECINIE MA SENS?
IS THERE ANY SENSE OF PORT LANDSSCAPE PROTECTION IN SZCZECIN?
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STRESZCZENIE
Transformacja terenów portowych na funkcje ogólno miejskie w portowych miastach polskich powoli, z opóźnieniem w stosunku do innych miast portowych w Europie, staje się
faktem. Obserwować możemy ten proces na przykładzie Szczecina, ale również w innych
miastach portowych w Polsce zachodzą podobne procesy i powstają podobne problemy
w ocenie wartości dziedzictwa przemysłowego. Czy i w jaki sposób powinniśmy chronić
dziedzictwo przemysłowe w jego wymiarze krajobrazowym?
Słowa kluczowe: transformacja urbanistyczna, ochrona krajobrazu, miasto portowe,
ochorna dziedzictwa poprzemysłowego.
ABSTRACT
Transformation of port and shipyard areas into the mix-use urban functions in Polish port
cities is slowly becoming through, with certain delay, when compared to other European
harbor cities. On the example of Szczecin port area we can observe this process, but
also in other Polish port cities similar problems with the appreciation of post industrial
heritage are occuring. Should we at all and how should we protect the industrial heritage
in its cityscape dimension?
Key words: urban transformation, landscape protection, port-city, protection of postindustrial heritage.
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Dawne tereny portowe oraz stoczniowe uzyskują szanse na nowe życie i nadanie im
nowych wartości na skutek zmian w światowej gospodarce i ekonomii. W procesie tych
przekształceń planowanie przestrzenne uwzględnia rozwój na tych terenach funkcji ogólnomiejskich. Znikają bariery administracyjno-prawne, które do tej pory uniemożliwiały
zagospodarowywanie portów na cele inne niż przemysłowe. Procesy transformacji terenów nadwodnych są znane i doświadczane w wielu miastach europejskich, w których
tereny portowe w obszarach śródmiejskich stają się zbędne, a pełnione dotychczas na
ich terenach funkcje portowe przejmowane są przez porty zewnętrzne, głównie porty
kontenerowe. Porty kontenerowe są lokalizowane w miejscach o dobrej dostępności z
akwenów morskich, gdzie znajduje się odpowiednia dla dużych statków głębokość akwenu wodnego i możliwość manewrowania. Oznacza to wycofywanie się z terenów przyległych do centrów miast i uwolnienie terenów pod zagospodarowanie ogólno miejskie.

Ryc. 1. Nadorzański krajobraz w Szczecinie jest pełen dramatyzmu. Źródło: il. Fot. autora
Fig. 1. The Odra Riverfront In Szczecin is full of dramatic impact. Source: Author’s photo

Ponadto planowanie funkcji ogólno miejskiej i mieszkaniowej na terenach po byłych portach i stoczniach stało się modne. Mimo trudności lokalizacyjnych na terenach zalewowych, zagrożonych powodziami, terenach podmokłych o złym klimacie do lokalizowania
zabudowy mieszkaniowej, terenach o złych parametrach technicznych gruntów – atrakcyjność terenów nadwodnych jest tak wielka, że wymienione powyżej mankamenty nie
stanowią poważnych przeszkód w dążeniu do ponownego wykorzystywania tych terenów
na funkcje miejskie – tym razem nie związane z obrotem towarowym, czy budową statków. Na terenach przemysłu stoczniowego i terenach portowych powstają nowe tereny
budowlane, na których niekiedy wciąż jeszcze znajdują się obiekty przemysłowe, urządzenia portowe i stoczniowe oraz infrastruktura techniczna – nabrzeża, kanały kablowe,
dźwigi portowe, suwnice, torowiska, slipy itp. Obiekty te znajdowały się przez wiele lat
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w strefach publicznie niedostępnych, nie korzystały też z przywileju znajdowania się jakiejkolwiek liście obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Ryc. 2. Szczecin odrzański waterfront. Dźwigi portowe nabrzeża
Starówka na Łasztowni . Źródło: Fot.
autora
Fig. 2. Szczecin. Odra Riverfront.
Port cranes on the Starówka embankment at Lastadie. Source:
Author’s photo

Z pewnością zespoły tych obiektów, a więc budynki, hale, dźwigi, suwnice, tory kolejowe,
slipy, wyciągarki, pochylnie itp. można uznać za elementy specyficznego „krajobrazu
portowego”. Krajobrazu, do którego mieszkańcy miast portowych i przyjezdni przywykli,
dla których ten krajobraz stał się elementem tożsamości miejsca. Ten specyficznie
przemysłowy, nadwodny krajobraz miejski, spotęgowany odbiciami wysokich dźwigów
w lustrze wody, ulega sukcesywnemu zacieraniu się na skutek atrofii przemysłu stoczniowego i zmniejszaniu się roli tradycyjnych portów morskich i rzecznych w obszarze
środkowo-europejskim.
Zmianie ulega również krajobraz nadwodny miasta, zdominowany dotychczas przez las
portowych dźwigów i innych urządzeń przemysłowych. Dźwigi stają się bezużyteczne
i są demontowane, stalowe konstrukcje hal i stalowych pomostów, suwnic korodują i są
rozbierane, szyny i przepusty kablowe znikają pod nowymi „dywanikami” z asfaltu.
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina określono wymóg wprowadzenia ochrony krajobrazowej dla niektórych obszarów
portowych. Czy tak ogólne sformułowanie jest racjonalne? Czy jest czego bronić? Przecież zmiany związane z transformacją obszarów poprzemysłowych są symptomem pożądanego rozwoju miast, widocznym obrazem tendencji do dostosowywania przestrzeni
miejskich do aktualnych i przyszłych warunków oraz nowych potrzeb. Czy zachowywanie
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starego wyposażenia portowego i stoczniowego w sytuacji zmiany funkcjonalnej wykorzystania terenu jest więc potrzebne?
Wydaje się, że objęcie ochroną konserwatorską tych elementów, w pewnym rozsądnym
zakresie, jest konieczne. Stanowią one o specyficznym charakterze miast, są świadkiem
nie odległej, ale minionej przeszłości. Jeśli ten sposób pracy, życia, sposobu wykorzystania terenu nie jest możliwy do kontynuacji, to przynajmniej winniśmy przyszłym pokoleniom móc przekazać informację o realiach panujących w przeszłości. Życie w okresie
transformacji przestrzennej, w jakiej obecne pokolenia się znalazły wymaga od nas działań transformacyjnych na rzecz przyszłości. Ta perspektywa jednakże, powinna zawierać
w sobie odniesienia do przeszłości, poprzez zachowywanie i przekazywanie następnym
pokoleniom wartości, które przemijają.
Krajobraz kulturowy portów i stoczni, podobnie jak inne krajobrazy przemysłowe w branży
górniczej i hutniczej – są elementami dziedzictwa kulturowego, które odnosi się do miejsc
pracy, technologii transportu, produkcji, do tych elementów życia człowieka, które przez
wiele lat stanowiły o rozwoju kraju, miast i dawały utrzymanie wielu związanym z tym
przemysłem rodzinom.

Ryc. 3. Ogólny widok terenów stoczniowych widziany z suwnicy bramowej. Źródło: il. Fot. autora
Fig. 3. General view over the Szczecin Shipyard seen from the big gate crane. Source: Author’s photo

Pozostaje pytanie, jak chronić elementy krajobrazu portowego? Dla zagadnienia ochrony
krajobrazu szczególne znaczenie mają dźwigi, które są charakterystycznym elementem
panoramy miasta. Dźwigi portowe są urządzeniami mechanicznymi, które stanowią element procesu technologicznego portu czy stoczni. Wymagają one corocznych okresowych przeglądów, muszą być konserwowane, a osoby, które nimi mogą poruszać muszą
mieć specjalne uprawnienia. Pozostawienie ich bez nadzoru i ochrony może doprowadzić
do zagrożenia życia. Natomiast zachowanie dźwigów w stanie czynnym wydaje się więc,
w sytuacji zaniku funkcji portowych na niektórych nabrzeżach, w zasadzie niemożliwe.
Dźwigi portowe stanowią również określoną wartość ekonomiczną – w tym kontekście
mogą być również przedmiotem odsprzedaży lub przeniesienia w inne miejsce. Objęcie
ochroną konserwatorską oprzyrządowania technicznego stoczni czy portu wymaga pre-
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cyzyjnego określenia zasad i form takiej ochrony. W przeciwnym przypadku zapisy takie
mogą doprowadzić do nieporozumień i blokady terenu pod dalsze inwestycje, a w rezultacie również do utraty wartości cennych elementów, które powinny podlegać ochronie.
Konstrukcje stalowe są znacznie bardziej wrażliwe na upływ czasu i wymagają większej
bieżącej obsługi niż historyczne obiekty budownictwa murowanego. W tej kwestii możliwe wydają się dwa rozwiązania. Pierwsze to rozwiązanie typu „muzealnego” – utworzenie muzeum portu z dźwigami pozostawionymi in situ, lecz nad którymi powołane muzeum portu mogłoby roztoczyć opiekę i dbać o ich sprawność mechaniczną. Rozwiązanie
drugie to dźwigi zachowanie wybranych obiektów, które stanowić będą krajobrazowe
gadżety, zaspawane, unieruchomione, zabezpieczone, pozbawione możliwości niekontrolowanego poruszania się. W pewien sposób zmumifikowane i stanowiące jedynie
obiekt krajobrazowy. Wybór odpowiedniego rozwiązania wymaga dyskusji i analizy możliwości terenowych i finansowych.

Ryc. 4. Dźwigi portowe stanowią
nierozłączny element krajobrazu
szczecińskiego portu Źródło: il. .
Fot. autora
Fig. 4. Port cranes are the typical
element of the Szczecin Port
landscape. Source: Author’s photo

Ryc. 5. Dźwig portowy na terenie
stoczni rzecznej Odra – rozebrany
po niekompetentnym użyciu i przewróceniu się w roku 2009. Źródło: il.
Fot. autora
Fig. 5. Port crane In the River Odra
shipyard area – dimanteled after
collapse due to incompetent use In
2009. Source: Author’s photo

Zachowanie istotnych elementów krajobrazu przemysłowego jako wartości chronionej nie
jest niczym nowym w krajach, które przeszły już okres transformacji przemysłowej –
przykłady tego typu działań na wielką skalę mamy na terenie Nadrenii Westfalii w Zagłę-
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biu Ruhry (Düsseldorf, Emscher Park), mamy też w Roros w Norwegii niedaleko Trondheim. Roros wraz ze swym poprzemysłowym krajobrazem kulturowym zakwalifikowane
zostało do listy obiektów Dziedzictwa Światowego UNESCO. Porty i stocznie zagospodarowywane są w krajach zachodnioeuropejskich na inne cele już od początku lat 80. (doki
londyńskie, Amsterdam, Rotterdam, Dublin, Goeteborg, Malmoe, Hamburg i wiele innych
miast). Zmieniają swoje oblicze, zachowując z reguły jedynie w śladowym zakresie relikty portowego wyposażenia, świadczące o dawnym przeznaczeniu terenów i historii przemysłu stoczniowego i zamorskiego handlu (Londyn – Docklands). Znacznie częściej nawiązują w nowej architekturze (np. mostów, zabudowy nabrzeży) do form charakterystycznych dla architektury przemysłowej.
Opóźnienie w procesie przekształceń terenów portowych i stoczniowych w miastach polskich może mieć jednak pozytywny aspekt wynikający z możliwości czerpania wiedzy
z doświadczeń zdobytych przy realizacji procesów nadwodnych transformacji w innych
miastach. Tej możliwości nie należy zmarnować. W kontekście zachowania krajobrazu
portowego Szczecina należałoby opracować oddzielne studium wyznaczające rzeczywiste potrzeby i możliwości ochrony krajobrazu portowego. Studium to powinno jednoznacznie określić miejsca, w których mogłyby być eksponowane elementy dawnego wyposażenia portowego i stoczniowego. Miejsca te powinny pełnić w planach miejscowych
rolę dominant przestrzennych i punktów orientacyjnych. Z pewnością też nie należy chronić wszystkich elementów poprzemysłowego dziedzictwa, bez podjęcia trudu ich wartościowania i określenia możliwości i metod zabezpieczenia. Działanie ochronne, na zasadzie ochrony całości założeń przemysłowych może bowiem doprowadzić do zablokowania wykorzystania terenu na inne funkcje miejskie, a w rezultacie doprowadzić do dalszej
postępującej degradacji urządzeń i zabudowy.

Ryc. 6. Szczecin. Widok terenów stoczniowych od strony wody. Źródło: il. . Fot. autora
Fig. 6. Szczecin. View over the shipyard areas from the water-side. Source: Author’s photo

ZBIGNIEW WŁADYSŁAW PASZKOWSKI, Czy ochrona krajobrazu portowego...

373

Ryc. 9. Jeśli tereny portowe zostaną przekształcone w przestrzenie ogólno miejskie, krajobraz portowy, jaki dziś
zachwyca w Szczecinie zniknie. Jest mało prawdopodobne , by móc zatrzymać ten proces - nawet zakazami
administracyjnymi. Źródło: Fot. Autora
Fig. 9. If The port and shipyard areas will be transformer into The mix-use civic areas, The port-city landscape ,
which today i breathtaking, will disappear. It is unlikely to stop this transformation process – even with administrative rulet. Source: author’s photo
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IS THERE ANY SENSE OF PORT LANDSSCAPE
PROTECTION IN SZCZECIN?
The old port and shipyard areas, which are no more in use, are getting a new chance for
a new life. The urban planning foresees In most cases new public mix-use areas. Those
transformation processes of the waterfronts are known and applied In many port-cities In
Europe. New port facilities need more land and to be closer to the seashore. The cities
have to transform abandoned areas into the civic realm. On those areas there are still
different industrial elements like slips, cranes, quays, installation channel and a lot of
different infrastructure specific for the maritime use. Those elements has been for the
long time enclosed in protected industrial zones. Now, in The transformation process they
occur to the public. Those elements constitute a specific port-city landscape and are
source of the local identity. The question put in the title of this article, tackles the problem
of liquidation or preservation of this specific industrial heritage items. Is there enough
reason to protect this type of industrial heritage? The experience of Docklands in London
and other port-cities indicates, that there is only a sense in leasing some exemplary
pieces of that heritage, clearing the rest of the area. To keep the cranes in motion, the
technical survey and continuous maintenance is needed. Therefore this type of industrial
heritage is hard to keep and it seems, that only such an enterprises like maritime museum could have opportunity to keep selected devices in order. The urban plans are demanding to keep the landscape of the waterfront areas. It might cause problems, if all of
the existing technical equipment, so characteristic for the port area should be preserved
and maintained –the investment areas will be blocked and then, even the future of industrial heritage is in danger.
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Z DZIEJÓW BUDOWY KOŚCIOŁA W PORONINIE.
ARCHITEKTURA FRANCISZKA MĄCZYŃSKIEGO POD TATRAMI
FROM THE HISTORY OF BUILDING THE CHURCH IN PORONIN

Agata Bentkowska-Mitana
mgr inż. arch.
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury

STRESZCZENIE
Kościół parafialny w Poroninie pod wezwaniem św. Marii Magdaleny jest wyjątkową wizytówką nie tylko Podhala, ale także Małopolski. Został on zaprojektowany przez Franciszka Mączyńskiego, jednego z najwybitniejszych architektów krakowskich działających
na przełomie XIX i XX wieku. Budowlę zaczęto wznosić w 1917 roku niedługo po pożarze, który strawił drewniany kościół. Oryginalny, zachowany projekt kościoła Franciszka
Mączyńskiego, znacznie rożni się od jego teraźniejszego kształtu. Największą zmianą
w projekcie Franciszka Mączyńskiego wydaje się być wieża.
Architektura kościoła w Poroninie pokazuje wielki talent projektanta, który potrafił łączyć
różne style wręcz idealnie. Co więcej, budowla harmonijnie wpisuje się w otaczająca ją
przestrzeń.
Słowa kluczowe: kościół, Poronin, Mączyński, architektura sakralna, Tatry.
ABSTRACT
Tha parish church in Poronin dedicated to the Saint Mary Magdalene is an exceptional
architectural landmark not only in Podhale but also in the Malopolska province. It was
designed by Fr. Maczynski, one of the best architects in Cracow at the turn of the 20th
centuries. They started to put up the church in 1917, not long after the previous wooden
church had burnt down . Its original project has a lot of differences that can be seen in the
draft which survived and was published in ‘The history fo the church in Poronin” written by
T. Bafia and B. Nocon, but the most important change seems to be the tower. Comparing this church to other parish churches in Podhale an obvious difference can be seen.
It shows great talent of its designer who compiled different style s perfectly. What is more, it harmouniously incorporates to the neighbouring area.
Key words: church, Poronin, Maczynski, sacred architecture, Tatra mountains.
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WSTĘP
Zainteresowanie Tatrami i Zakopanem krystalizowało się w okresie działalności nauk
humanistycznych profesora patologii, miłośnika Tatr, popularyzatora Zakopanego doktora
Tytusa Chałubińskiego1, gdy po upadku powstania węgierskiego w roku 1849 po raz
pierwszy gościł pod Tatrami. Po jego powrocie do Warszawy zaczęła się „swoista moda”
na przebywanie w Zakopanem.
Kasprowicz pisał, że Chałubiński „odkopał” Zakopane. Wprawdzie nie był „jego odkrywcą
ani pierwszym turystą czy jednym z pierwszych gości wakacyjnych. Był jednak tym, który
– jak napisał
Henryk Sienkiewicz- je stworzył.”2 W ślad za modą i doktorem Chałubińskim do Zakopanego przybył również Stanisław Witkiewicz3, który nadał Tatrom i Zakopanemu znaczenie
najlepszego, europejskiego kurortu. Pisał „legenda to skarb, siła często potężniejsza niż
historia, niż rzeczywistość.”4 Te słowa Witkiewicza unaoczniają jego świadomość tworzonej wizji Podhala i ludu zamieszkującego ten teren. W pogoni za tworzoną legendą
i tajemnicą regionu podążyło wielu architektów krakowskich owego okresu. Na terenie
Podhala działali twórcy tacy jak Franciszek Mączyński, Tadeusz Stryjeński, Zygmunt
Dobrowolski, Karol Kreczmar, Feliks Księżarski oraz wielu innych.
Zapoczątkowany przez Tytusa Chałubińskiego, kontynuowany i skutecznie ubarwiany
przez Witkiewicza mit o Podhalu, Tatrach i góralach jako odważnych, błyskotliwych o
nadludzkiej sile ludziach, utrudnia obiektywne badanie dzieł krakowskich architektów
działających na Podhalu w czasach największej świetności „kurortu” jakim było Zakopane. Karmieni od dziecka opowieściami o Janie Krzeptowskim Sabale5, wierszami o pięknie Tatr, w końcu współczesnym żartobliwym przedstawieniem „Historii filozofii po góralsku” ks. Prof. Jozefa Tischnera, doszukujemy się potwierdzenia , ze miejsce w którym
żyjemy jest naprawdę wyjątkowe, bo przecież „na pocątku wsędy byli górole…”6
KSZTAŁTOWANIE ESTETYKI WIELKIEGO ARCHITEKTA
Jak pisze Jacek Purchla „Franciszek Mączyński był jednym z wiodących twórców, działających w krakowskim środowisku architektonicznym przełomu XIX i XX wieku.”7
Dla ówczesnej architektury okres ten to, pluralizm stylowy. Z tej wielkiej różnorodności
umiejętnie korzystał Franciszek Mączyński, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej architektury. Czerpał on ze wszystkich stylów swojej epoki, łączył twórczo pochodzące z różnych konwencji elementy, nadając oryginalny charakter swoim budowlom. Franciszek Mączyński był związany zarówno z architekturą sakralną, miejską jak
i regionalną. Naśladując wzorzec Stanisława Witkiewicza, Franciszek Mączyński wygrał
zakopiańskim projektem konkurs na wille, ogłoszony przez „Moniteur des Architektes”.

1

Tytus Chałubiński (1820- 1889)
L. Smolińska, Wielcy znani i nieznani, str.72, Warszawa 1988 op. cit.,
3
Stanisław Witkiewicz (1851- 1915) polski malarz, architekt i pisarz, teoretyk sztuki, popularyzator „stylu zakopiańskiego”
4
Cyt. Za Stanisław Witkiewiczem o sztuce, krytyce artystycznej, stylu zakopiańskim, wybitnych twórcach, sprawach narodowych i społecznych, W. Nowakowska, s. 147, Wrocław 1972
5
Jan Krzeptowski Sabała (1809 – 1894) przewodnik tatrzański słynny muzykant, gawędziarz i myśliwy. Prawdziwe nazwisko Krzeptowskiego brzmi Gąsienica.
6
Historia filozofii po góralsku, Józef Tischner, s. 1, Kraków, 2000 r.
7
Por. np. Jacek Purchla, Jak powstał nowoczesny Kraków , 1990, por. Andrzej Olszewski, Nowa forma w architekturze Polskiej 1900- 1925. Teoria i praktyka, Wrocław 1967
2
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Ryc. 1. Rysunek z nagrodzonego projektu w konkursie ogłoszonym przez „Moniteur des Architektes” w Paryżu
w 1900r. wyk. Franciszek Mączyński, Żródło fot: B. Tondos, Styl Zakopiański i zakopiańszczyzna.
Fig. 1. The winner drawing in a designig competition announced by the Moniteur des Architektesin Paris in
1900.Source: B. Tondos, Styl Zakopiański i zakopiańszczyzna.

Podczas ogłoszenia wyników Mączyński przebywał w Paryżu „ spróbował wiec zdyskontować tam sukces swego projektu. „Styl zakopiański” stosował w projektach: pałacyku
opartego na planach dworów, stajni dworskiej, szkoły, dworca kolejowego, domu dla
urzędników, kaplicy grobowej i domku ogrodnika” 8. W roku 1901 zaprezentował projekt
miasta w „stylu zakopiańskim”, wizję składającą się z 40 budynków. Całość założenia
nawiązywała detalami i architektura do elementów znanych z realizacji Witkiewicza. Rafał
Solewski w ślad za „kurierem Warszawskim wymienia te elementy „ze szczytów ostrych
dachów śmigają <pazdury>. Tu znowu w olbrzymiej kamienicy, całej prawie za szkła
ciągnie się od ulicy przed szybami misterna krata- w niej <dzwierze> góralskie z kołkowaniem, pięknie zaokrąglone u góry[…] jest mała kapliczka, ciche, wytworne mauzoleum
zmarłych- wreszcie[…] wśród ogrodów szereg wesołych letnich jedno- i dwupiętrowych
domków czeka na letników. I wszystko to linia budowy, ornamentem, całym zarysem
dąży do […] zakopiańskiej swojszczyzny”9 . Mączyński opracował ostatecznie tylko częściowo zrealizowany, projekt zakopiańskiej ulicy w Paryżu, „której zabudowa w części
bliższej centrum miała składać się z kamienic, a bliżej końca ulicy
– z domów otoczonych ogrodami.10 Echo architektury inspirowanej Witkiewiczem zaczęło się rozprzestrzeniać nie tylko w Polsce lecz również w całej Europie. Zupełnie zrozumiałe są więc słowa Witkiewicza z roku 1898 iż
”… sprawa stylu zakopiańskiego została rozstrzygnięta ostatecznie. Zwycięstwo tej myśli
jest zupełne”11.

8

Rafał Solewski, Franciszek Mączyński. Krakowski architekt s. 41, Kraków 2005r
Miasto w stylu zakopiańskim, kurier Warszawski nr 346, s. 3-4
10
B. Tondos, Styl Zakopiański i zakopiańszczyzna, Wrocław 2004, s.73
11
Styl zakopiański, dopisek z 1898, s 304
9
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Jednak w całym, niezwykle różnorodnym i bogatym dorobku znakomitego twórcy jakim
niewątpliwie był Mączyński, architektura sakralna zajmuje miejsce szczególne. Projekty
nowych świątyń i pozostałych budynków sakralnych w najwyższym stopniu ujawniają
architektoniczny rozmach, wyobraźnię i profesjonalizm. „Apogeum w swojej twórczości
Mączyński osiągnął w projekcie Jezuickiego kościoła Serca Jezusa w Krakowie” 12 jak
pisze Rafał Solewski, autor wielu ważnych publikacji poświęconych działalności tego
wielkiego architekta.13
Kościół w Poroninie, autorstwa Franciszka Mączyńskiego, położony w centrum wsi jest,
architektonicznym fenomenem, gdyż jest nie tylko przykładem twórczego łączenia elementów pochodzących z różnych stylów, ale także świadczy o niezwykłej dbałości architekta, o harmonijne wkomponowanie nowej budowli w sąsiadującą przestrzeń. A trzeba
zasygnalizować, że kościół w Poroninie powstawał w sąsiedztwie drewnianych, góralskich chałup i na tle rozciągającej się panoramy Tatr. Właśnie w tę dość szczególną
przestrzeń budowla Mączyńskiego wpisała się w sposób wydaje się niemal doskonały.
POŁOŻENIE WSI PORONIN
„Poronin leży na obszernej równinie w widłach potoków Zakopianki i Porońca, które połączywszy się płyną na północ jako Biały Dunajec. Wciśnięty jest on w kotlinie miedzy
Pogórzem Gliczarowskim a Pogórzem Gubałowskim […] Zabudowania Poronina stoją
wzdłuż głównej szosy Kraków – Zakopane oraz wzdłuż starej drogi Poronin – Biały Dunajec. Druga cześć drogi ciągnie się wzdłuż potoku Porońca po obydwu stronach drogi wiodącej do Bukowiny Tatrzańskiej.”14 W centrum Poronina ulokowany jest Kościół pod
wezwaniem św. Marii Magdaleny.
„Początkowo Poronin był częścią parafii nowotarskiej. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza nowotarskiego, ks. Ignacego Machajskiego w roku 1806 powstała w Poroninie
drewniana kaplica i cmentarz grzebalny.
W roku 1825 został ogłoszony dekret, uznający kaplice w Poroninie za kościół filialny
parafii nowotarskiej. Duszpasterstwo w Poroninie pełnili wikariusze parafii nowotarskiej.
Jeden z nich, ks. Marcin Więckowski, w roku 1830, korzystając ze wsparcia Tomasza
Uznańskiego15 oraz ofiarności mieszkańców wsi buduje nowy drewniany kościół.
Erekcji- założenia- parafii dokonano w roku 1834. Ksiądz Marcin Więckowski został jej
pierwszym proboszczem”.16
Z KRONIK PARAFIALNYCH
W dniu 30 listopada 1915 r. kościół drewniany został doszczętnie zniszczony przez pożar. Materiały ikonograficzne pozwalają jednak na odtworzenie jego wyglądu. Tak opisuje kościół Andrzej Skorupa „była to budowla orientowana, złożona z prostokątnej nawy,
węższego od niej prezbiterium zamkniętego owalną ścianą oraz masywnej i przysadzistej
wieży w kształcie prostopadłościanu. Od północy do prezbiterium przylegała zakrystia” 17.
Wieża z pochylonymi ścianami zwieńczona była cebulastym hełmem. Wszystkie dachy,
wieża, ściany oraz daszki sobót pobite były gontem. Ściany kościoła szalowane były deskami. Prezbiterium i nawa nakryte osobnymi dachami gontowymi. Na kalenicy dachu
12

Rafał Solewski, Franciszek Mączyński. Romantyk czy modernista? praca doktorska, 2000 r. s.45
Rafał Solewski; Franciszek Mączyński (1874-1947). Krakowski architekt, Kraków 2005, Franciszek Mączyński. Romantyk czy modernista? ( A może Liberał?), praca doktorska, 2000 r. passim
14
Poronin dawniej i dziś, Praca zbiorowa pod redakcja Anieli Bafii i Teresy Nocoń, Nowy Targ, 2004 r, s.13
15
Tomasz Uznański ( 1783- 1848) Właściciel dóbr w Szaflarach, gdzie zbudował dwór.
16
Krótka historia parafii poronińskiej, W.J. Kowalów arch. kościelne
17
A. Skorupa, Zabytkowe kościoły skalnego Podhala, Kraków 1999, str. 45
13
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nasadzono niewielką ośmioboczną wieżyczkę na sygnaturkę, przykrytą dzwonowatym
niskim hełmem. Wieżę otaczały soboty, czyli kryte podcienia, przerwane przedsionkiem,
z którego prowadziło główne wejście do kościoła. Wejście boczne znajdowało się na południowej kruchcie. Na szczytowej ścianie prezbiterium zawieszony był duży krucyfiks.
Kościół otoczony był niskim murkiem z kamienia polnego, o kształcie owalu oraz wieńcem starych, wysokich drzew. Andrzej Skorupa pisze iż stary kościół w Poroninie naśladował w drewnie formy sakralnego budownictwa murowanego, określonego mianem
„stylu józefińskiego, natomiast echem tego gotyckiego kościoła podhalańskiego były soboty, zredukowane , tylko do obrębu wieży.”18
Wnętrze spalonego kościoła opisują kroniki parafialne. Ołtarze boczne wykonane przez
Wojciecha Kułacha „Wawrzyńcoka”, ludowego rzeźbiarza z Gliczarowa, pod koniec XIX
w. umieszczono w nich figury wykonane przez Wojciecha Brzegę z Zakopanego. W roku
1880 sprawiono nowe tabernakulum. W kościele znajdowały się obrazy malarzy Stefana
Matejki i Piotra Nizińskiego.
„Początkowo na wieży wisiały dwa dzwony[…] obydwa wykonane w pracowni ludwisarskiej Jana Jerzego Knoblocha w Bańskiej Bystrzycy. Kolejny dzwon, odlany w Zakopiańskich Kuźnicach przybył w 1861r. W roku 1904 sprawione zostały nowe dzwony ufundowane przez Adama Uznańskiego19 i proboszcza ks. Franciszka Nycza.20

Ryc. 2. kościół drewniany w Poroninie, zniszczony przez pożar w 1915 r .Źródło fot. Zbiory archiwum kościelnego w Poroninie
Fig. 2. The wooden church in Poronin, destroyed by fire in 1915r. Source: from the Church in Poronin archives

Jak dowiadujemy się z kroniki parafialnej w 1915 roku, 30 listopada spłonął kościół. „Proboszcz wynosząc Najświętszy Sakrament, omal sam nie zginął w płomieniach gdyż zatrzasnęły się drzwi od zakrystii. Ratował się skacząc oknem.”21 Ogień bardzo szybko
18

tamże
Przypuszczalnie chodzi o Adama Uznańskiego (1837-1903) syna Tomasza właściciela dóbr szaflarskich.
20
A. Skorupa, dz.. cyt, str. 45
21
Poronin dawniej… s.284
19
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ogarnął chór i nowe organy. „Języki ognia sięgały po suficie do wielkiego ołtarza”22. Proboszcz Nycz zdołał uratować niewiele z nowo wyremontowanego kościoła „tabernakulum
całe z nadludzką siłą wyniósł na plebanię, uratował z zakrystii bieliznę, kielichy. Z kościoła cześć chorągwi i lichtarze. Reszta spłonęła …a były to rzeczy cenne, sprawione z myślą użycia ich w nowym kościele, obrazy, stacje, ogrojce…”23 Kościół spalił się doszczętnie, dzwony się stopiły.
Proboszcz w porozumieniu z biskupem, zlecił przygotowanie planów nowego kościoła
krakowskiemu architektowi Franciszkowi Mączyńskiemu. Ks. Nycz zmienił je jednak i te
pozmieniane po zatwierdzeniu „wyryto”24.

Ryc. 3. Projekt kościoła parafialnego w Poroninie, 1916r. wykonany w
maju w pracowni Franciszka Mączyńskiego Źródło fot. Zbiory archiwum kościelnego w Poroninie.
Fig. 3. The first technical drawing
of the church, 1916. Source: from
the Church in Poronin archives.

Ryc. 4. Projekt kościoła parafialnego w Poroninie, 1916r. wykonany w
maju w pracowni Franciszka Mączyńskiego. Widok boczny. Źródło
fot. Zbiory archiwum kościelnego w
Poroninie.
Fig. 4 The drawing of the parish
church in Poronin, 1916. Source:
from the Church in Poronin archives.

Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w roku 1917 „składki płynęły obficie a lud z zapałem garnął się do roboty bezpłatnie”25. Niestety fundusze zgromadzone dzięki ofiarności ludzi na nowy kościół oraz kwoty za „asekuracje” zaczęły szybko topnieć.
22

Kronika Parafialna, zapisy ks. Jakuba Możdżenia
tamże
24
tamże
25
Kronika …
23
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W obliczu kończących się środków finansowych, komitet zdecydował się sprzedać
8 morgów gruntu kościelnego wbrew woli ks. Proboszcz a Nycza. Niestety w skutek dewaluacji za pieniądze ze sprzedaży mało co zrobiono. Te dwa błędy, czytamy w kronice,
(płacenie furmanek i dewaluacja) załamały budowę w roku 192326.
W tym miejscu pojawia się wzmianka dopisana później przez ks. Józefa Proroka z Poronina. Pisze on jakoby w roku 1924 na wakacjach letnich miał służyć do mszy św. jako
„gimnazjalista a dawny ministrant, w nowym obecnym kościele, przed wielkim ołtarzem
który dotrwał do dnia dzisiejszego. Kościół musiał być więc w roku 1924 pokryty dachem
i otwarty dla wiernych”27. Dopisek spisano wraz z datą na dzień 16.II.1948 z podpisem ks.
Józefa Proroka.
Po śmierci Ks. Proboszcza Nycza, posadę proboszcz objął ks. Jakub Możdżeń. „Przystąpił zaraz do budowy dalszej kościoła. Kamieniarze zaczęli obrabiać kamień z początkiem
kwietnia 1926 r.”28 Według przekazów ustnych, kamień na budowę kościoła miał być
przywożony z Doliny Kościeliskiej a obrąbiał go kamieniarz o nazwisku Bożejsko.

Ryc. 5 Widok na frontowa elewacje kościoła w
trakcie prac budowlanych. Źródło fot. Zbiory archiwum kościelnego w Poroninie.
Fig. 5. View of the front facade of the church during building construction works.. Source: from the
collection of the Church in Poronin archives.

Ks. proboszcz Możdżeń, wybudował wieże w ciągu dwóch lat. Otynkował wnętrze kościoła i wyposażył w drzwi, ołtarze, lichtarze.
W czasie 10 lat budowy kościoła msze święte odprawiane były w prowizorycznym baraku
dostawionym do szkoły. Mógł on pomieścić jedynie 10 % „zobowiązanych do chodzenia
do kościoła, zimny… zniechęcał i najgorliwszych”29. Wojna zdemoralizowała ludzi, nastro26

tamże
Kronika Parafialna, zapisy ks. Józefa Proroka, 16. II. 1948
28
Kronika …
29
ks. Jakub Możdżeń, w latach 1907- 1913 pracował jako wikariusz a Poroninie,
27
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je religijne nie były optymistyczne. ‘Ile dziś trzeba wysiłków, pisał ks. Jakub Możdżeń, by
przywrócić stan dawny, z przed wojny, z roku 1913- ostatniego roku mojego pobytu tutaj
na posłudze wikarego”30
Następny wpis dotyczący budowy kościoła w Poroninie czytamy dopiero po dacie 15. 06.
1928. „w budowie kościoła postąpiono dalej. Wprawiłem okna witrażowe, pokryłem dach
kościoła i wieży, dałem posadzkę[…] dnia 23.01.1931 w Stoczni gdańskiej zostały zamówione 4 dzwony z płaskorzeźbami i napisami. Waga każdego z nich to 825 kg, 481 kg,
324 kg, 245kg.”31 Poświęcenia dzwonów dokonał Książę metropolita Adam Sapieha
w sierpniu 1931 r. w Poroninie.
W roku 1950 największą uwagę poświęcono sfinansowaniu organów i ich budowie, które
według zapisów Kroniki „wykonał P. Biernacki z Krakowa z swoja siedzibą na Placu
Franciszkańskim”32. Organy mające 8 głosów i kontuar budowane były trzy lata. Zostały
poświecone przez ks. prałata Milaszewskiego.
Wpisy dotyczące malowania wnętrza pochodzą już z czasu, w którym proboszczem był
Ks. Jan Łasut. Z nich dowiadujemy się iż autorem polichromii w prezbiterium jest Kazimierz Twardowski oraz Władysław Trebunia z Białego Dunajca.
PROJEKT A STAN OBECNY
Oryginalny, zachowany projekt kościoła Franciszka Mączyńskiego, znacznie rożni się od
jego pierwszego kształtu. Prawdopodobnie Franciszek Mączyński zmienił pierwotny projekt kościoła, jednak żaden jego rysunek nie zachował się. W książce „Dzieje kościoła
w Poroninie”33, praca zbiorowa pod redakcja pani Anieli Bafii i Teresy Nocoń, widnieje
obraz kościoła w Poroninie o wieży już zmienionej lecz jeszcze nie dokładnie odpowiadającej tej istniejącej. Wieża na obrazie wydaje się być smuklejsza i bardziej dynamiczna.

Ryc. 6 Zmiany w wyglądzie
wieży kościoła, 1–wieza z
zachowanego
projektu
kościoła, 2–wieża z obrazu
kościoła zamieszczona w
„Poronin dawniej i dziś”,
Praca zbiorowa pod redakcja Pani Anieli Bafii i Teresy
Nocoń.
3–Zrealizowana
wieża,
stan
istniejący.
Źródło
fot.
wizualizacja
własna
Fig. 6. Changes in the appearance of the church
tower. Source: the author’s
visualization

Franciszek Solewski tak opisuje kościół autorstwa Franciszka Mączyńskiego „w czasie
I wojny światowej zaczął wznosić kościół parafialny w Poroninie. Zaprojektował trójnawo30

Kronika…
Kronika…
32
tamże
33
Poronin dawniej…, str. 75
31

AGATA BENTKOWSKA-MITANA, Z dziejów budowy kościoła w Poroninie

385

wą bazylikę z dominującą nad wsią wieżą w centralnej części fasady”34. Jest to budowla
na planie wydłużonego prostokąta składająca się z nawy, prezbiterium, kaplic, krucht i z
dużą kruchta w formie ganku bocznie przylegającą do wieży. Wnętrze sklepiono kolebkowo z lunetami w nawie głównej i dużymi okrągło łukowymi oknami, dobrze oświetlającymi wnętrze. Rafał Solewski zauważa iż „zaskakuje kształt arkad międzynawowych.
Wykrój „podniebi” sugeruje jakby giętkie i płynne odcięcie ścian nawy głównej od dołu, a
potem podparcie ich gładkimi, pękatymi kolumnami”35. Na bocznych elewacjach tej świątyni odnaleźć można neoromańskie, okrągło łukowe okienka i blendy arkadowe. W zastosowaniu odsłoniętej cegły z elementami ciosu (w duchu idei Materialgerechtigkeit)
widoczne są wpływy Sławomira Odrzywolskiego i inspiracje średniowieczną stylistyką.
Charakterystyczna linia gzymsu, przechodząca w kształt półokrągłego łuku wieńczącego
wieżę. Wieża jest przykryta neobarokowym oktagonalnym hełmem z kopułową latarnią na
cebulastej bazie.

Ryc. 7. Sadzenie lip przed kościołem 1933r Źródło fot. Zbiory archiwum kościelnego w Poroninie.
Fig. 7. Planting around the church in July 1933. Source: from the Church in Poronin archives.

Największą zmiana w projekcie Franciszka Mączyńskiego wydaje się być zmieniona wieża. W zachowanych projektach występuje cebulasta wieża bardziej przypominająca detal
architektury sakralnej regionu Słowacji , nawiązującej do wieży spalonego drewnianego
kościoła w Poroninie.
Elewacje kościoła są tynkowane , dodatkowo zdobione kamieniem i cegłą. Tynkowane są
ściany prezbiterium i wszystkich przybudówek, ściany nawy głównej i górna cześć wieży.
Kamieniem wyłożone są ściany naw bocznych ze skarpami, dolne partie wieży oraz ściana frontowa, wreszcie cegłą wymurowano obrzeża okienne naw bocznych. „Ściana frontowa o falistych liniach zakończona jest stylizowanymi wolutami, na których zostały ustawione kwiatony. Ściany wieży wieńczą półkoliste, wieloskokowe gzymsy, a przykrywa je
hełm z latarnią. Wszystkie dachy, sygnaturka i hełm wieży są kryte blachą. Nad wejściem
34
35

R. Solewski, dz. cyt. s 74
R. Solewski, dz. cyt., s 75
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spod wieży umieszczone jest kamienne popiersie pokutującej św. Marii Magdaleny, patronki kościoła.” 36

Ryc. 8. Wnętrze- kościół podczas mszy św. Źródło fot. Zbiory
archiwum kościelnego w Poroninie
Fig. 8. Fig. 8 Interior of the
church during the mass .
Source: from the church in
Poronin archives.

Ryc. 9. Msza Św. Z okazji „Dnia
morza” Źródło fot. Zbiory archiwum kościelnego w Poroninie
Fig. 9. Day of the Sea 1929
from the Church in Poronin
archives.

Ołtarze wykonane zostały w okresie powojennym. Ołtarz główny jest dziełem krakowskiego rzeźbiarza Mieczysława Stobierskiego. Rzeźby w białym kamieniu przedstawiają
klęcząca przed Chrystusem Mare Magdalenę w otoczeniu pary aniołów. Zwraca uwagę
symetria kompozycji oraz piętrowe ustawienie figur.
Oba ołtarze boczne zaprojektował Jozef Galica37 urodzony w Poroninie, uczeń Xawerego
Dunikowskiego. W ołtarzach tych ustawione są kamienne figury naturalnej wielkości
36

A. Skorupa, dz. cyt., s. 46
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przedstawiające Matkę Bożą Królową Podtatrza i św. Józefa. We wnękach ścian nawy
głównej ustawione są rzeźby czterech ewangelistów również autorstwa J. Galicy.
We wnętrzu znajduje sie belka tęczowa z krzyżem , ambona, konfesjonały a detalami
inspirowanymi sztuką góralską, wykonanymi przez Jędrzeja Gracę Goberę z Bustryku.38
Kościół w Poroninie prezentuje niezwykłą umiejętność łączenia elementów zaczerpniętych z różnych historycznych konwencji architektonicznych z charakterem i klimatem
przestrzeni, w której ta budowla jest lokowana. Pozornie wydaje się, że łączenie elementów architektury barokowej, klasycystycznej i neoromantycznej z ludową architekturą
i zdobnictwem Podhala nie musi dać interesującego, estetycznie rezultatu, jednak Franciszek Mączyński dowiódł, że jest to możliwe.
Architektura sakralna stawia przed jej twórcami szczególnie trudne wyzwania. Specyficzna funkcja tych budowli powoduje, że trzeba umieć w jednym projekcie pogodzić wymagania fundatorów, których najczęściej interesuje rozmach budowli i minimalizacja kosztów, z uwarunkowaniami urbanistycznymi i religijnymi. Wszystko to powoduje, że stworzenie świątyni, która w równym stopniu zaspokoi oczekiwania estetyczne, symboliczne
i formalne wymaga nie tylko architektonicznego profesjonalizmu, ale także szczególnego
rodzaju wyobraźni. Wzniesione przez Franciszka Mączyńskiego budowle sakralne
w Małopolsce i na Podhalu dowodzą, że posiadał on te wszystkie cechy. Był on więc
wybitnym twórcą, który wniósł do architektury wiele nowych rozstrzygnięć i wiele ważnych
rozwiązań, które nie tylko pełnią funkcje religijne, ale które także dają możliwość codziennego obcowania z dojrzałą i oryginalną sztuką.

Ryc. 10. Współczesny widok kościoła w Poroninie. Źródło fot. Kolekcja własna autorki.
Fig. 10. The contemporary view of the church in Poronin. Source: the author’s photography collection

37

Jozef Galica, poroniński rzeźbiarz, współpracował z Xawerym Dunikowskim, wieloletni przyjaciel Andrzeja
Chwastowskiego.
38
Jędrzej Graca Gobera, góral z Bustryku wykonał m. In. Ołtarz w kaplicach bocznych w kościele św. Anny
w Zębie, wysoko oceniany przez znawców, wzorowany na ołtarzach barokowych po I wojnie światowej.
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Oceniając współcześnie imponujący dorobek Franciszka Mączyńskiego zauważa się
niezwykłą różnorodność jego prac. Realizował on z równie dobrym skutkiem i obiekty
sakralne, i budynki użyteczności publicznej, wille i kamienice. Wszystkie jego budowle nie
tylko doskonale spełniają swoje funkcje, ale stanowią także efekt ciekawych i oryginalnych rozstrzygnięć architektoniczno-estetycznych. Ten niezwykle bogaty, różnorodny
estetycznie i formalnie wachlarz architektonicznych realizacji musi zadziwiać w czasach,
gdy nie tylko poszczególni architekci, ale też całe wielkie pracownie specjalizują się w wybranych aspektach swojej sztuki. Zadziwia też otwartość Mączyńskiego na różnorodne
ówczesne style, nurty i konwencje. Ten krakowski architekt w ciągu wielu lat swojej działalności nie stał się epigonem żadnej ze szkół czy też nurtów, ale bacznie śledził
i studiował wszystko, co wnosiło nowe wartości do architektury i co wykorzystywał w swoich projektach.

FROM THE HISTORY OF BUILDING THE CHURCH IN PORONIN
The interest in the Tatra Mountains and Zakopane began during the period when Doctor
of Medicine Tytus Chałubiński, an admirer of the Tatras and Zakopane, visited that area
for the first time in 1849. Chalubiński was a famous figure among his contemporary intellectuals. That is why they followed him and started visiting Zakopane as well. One of
them was Stanislaw Witkiewicz, a printer, a sculptor and a writer. His amazement with
local highlander wooden architecture influenced him so much that he created a new style
named after him Witkiewicz Style. At that time many of the architects of that period, eg.:
Franciszek Maczynski, Tadeusz Stryjenski, Zygmunt Dobrowolski, Karol Kreczmar, were
impressed by created legends and tfe mystery of the Podhale region and its inhabitants.
Jacek Purchla writes that ‘Franciszek Maczynski was one of the leading artists working in
Cracowat the turn of the 20th century’. That period in architecture was the time of the
development of different architectural styles. This great diversity was skillfully used by
Franciszek Maczynski who was associated with sacred, urban and regional architecture.
In his varied and rich output, sacred architecture occupies a special place. Projects of
new temples and other religious buildings reveal us the highest level of architectural
breadth, his imagination and professionalism. Maczynski reached the apogee of his
proffesional art in the project of the Jesuit Sacred Heart Church in Cracow, " says Rafal
Solewski ,the author of many important publications on the activities of this great architect.
The church in Poronin, designed by Frranciszek Maczynski, is an architectural phenomenon. It is an example of not only the creative connection of elements from different styles, but also demonstrates the great attention of the architect to incorporate the new
building harmoniously into the neighbouring area.
THE LOCATION OF THE VILLAGE PORONIN
At first Poronin was a part of the Nowy Targ Parish. In 1806, in Poronin a wooden chapel
and a cementary were founded. With the support and generosity of Tomasz Uznanski
and the villagers a new wooden church was built.
Andrzej Skorupa describes the church as an oriented structure, consisting of a rectangular nave and a narrower chancel witf a closed oval, and a massive and squat tower in the
shape of a cuboid. The vestry adjacent the chancel from the northern side . A. Skorupa
said that the old church in Poronin imitated in wooden form sacred brick construction
known as a Josephinian Style.
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In 1915, on November 30th , the church burnt down. The rector in consultation with the
bishop, deputed to prepared plans of a new church. Architect Franciszek Maczyński was
asked to do that. They started to build a new church in 1917. During 10 years of building,
were celebrated in a makeshift hut next to the school, which could accommodate only
ten percent of faithful parishioners.
THE DIFFERENCES BETWEEN THE PROJECT AND THE CURRENT STATE
The original project of the church designed by Maczynski, was many diffrent from its final
version. Maczyński probably changed the original draft of the church, but none of his
initial drawings survived.
The tower seems to be the biggest change in Maczynski’s project. In the extand projects
there is an onion shape tower which is more characteristic for the Slovakian region sacral architecture. The wooden church burned in Poronin originally had such a tower.
In the book “ The history of the Church in Poronin” written by T.Bafia and B. Nocon, there
is a picture of the changed tower but it is not the exact equivalent of the contemporary
one. The tower in the picture seems to be slender and more dynamic.
Fr. Solewski writes that the construction of a parish church in Poronin was started during
World War I by Franciszek Maczynski who designed a three-nave basilica with a tower in
a central part of the façade. The tower was dominate over the village. It was designed on
a rectangular plan and conssist of a nave, a chancel, chapels, porches and a large porch
laterally adjacent to the tower. R. Solewski notes that the church surprises with the shape of arcades between the nave. The cutting of the vault underlines the supple and
smooth cut off the walls of the nave from the bottom, and then their smooth, barrel- shaped columns. On the side of elevations of this temple you can find Neo-Romanesque,
round-arched windows and arcade blinds. The use of punched brick, in the spirit of ideas
Materialgerechtigkeit, was influenced by Slawomir Odrzywolski and the medieval style.
The characteristic line of the cornice, which passes into the shape of a semi-circle arch
crowning the tower. The tower is covered with a baroque octagonal domed cupola with a
lantern on the onion like base.
The facades of the church are plastered and decorated with stone and brick. The walls of
sanctuary and all the outhouses, the walls of the nave and the upper part of the tower are
plastered as well. The stone walls and the lower parts of the tower and the front wall are
lined with aisles of the escarpment.
The front wall with wavy lines is completed by stylized volutes, on which there were set
finials. The walls of the tower are crowned by a semi-circular, with multiple ledges and
they are also covered with a helmet with a lantern. All roofs, the tower and the helmet
are covered with metal sheet. The patron of the church Penitent St. Mary Magdalene is
placed above the entrance to the tower.
The sacred architecture is a difficult challenges to its creators. The specific function of
these buildings couse that designers must know how to balance the requirements of project founders, who are often interested in building a momentum and minimize the costs of
the investment in an urban and religious contexts. Thanks to that, the creation of a
temple, equally meets the expectations of aesthetic, symbolic and formal architecture. It
both fulfills professional requirements and imaginary needs of believers. This marvelous
temple, designed by Franciszek Maczynski, is a unique landmark in the Podhale region
and the Malopolska province showing his great architectural and designing talent.
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wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa regionalnego Podhala. Prowadzi badania nad współczesną architekturą Podtatrza, które mają na celu zachowanie
dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego wsi.
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PRZYRODNICZE I HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
KRAKOWSKIEGO PODGÓRZA JAKO CZYNNIKI REWITALIZACJI
NATURAL AND HISTORICAL DETERMINATIONS OF CRACOWIAN PODGÓRZE DEVELOPEMENT AS FACTORS OF REVITALIZATION
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STRESZCZENIE
Podgórze wciąż określane jest jako „dzielnica przemysłowa” Krakowa. Ma to niewątpliwie
związek z przeszłością historyczną Podgórza, które niegdyś funkcjonowało jako odrębny
organizm miejski. Teren ten zasobny jest w znaczną ilość wartości przyrodniczych i kulturowych, z których wiele poddanych jest procesom niszczenia. Istnienie tych wartości ma
jednak znaczenie jako czynnik sprzyjający rewitalizacji obszaru.
Słowa kluczowe: wartości przyrodnicze oraz kulturowe, rewitalizacja.
ABSTRACT
Podgórze still is defined as an “industrial district” of Cracov. This is undoubtedly related to
the historical past of Podgórze which once functioned as a distinct urban organism. This
area is rich in a significant number of natural and cultural values, many of which are undergoing a process of destruction. The existence of these values, however, has significance as a factor in revitalizing the area.
Key words: natural and cultural values, revitalization.
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Obszar Podgórza zasobny jest w znaczną ilość wartości zarówno przyrodniczych, jak
i kulturowych, które są świadectwem istotnych historycznych uwarunkowań, a także czynią Podgórze miejscem niezwykle atrakcyjnym. W aspekcie atrakcyjności obszar ten należy rozpatrywać nie tylko jako część Krakowa, ale również jako odrębny organizm zasobny w już odkryte i wyeksponowane zasoby przyrodnicze i zabytki architektury oraz
dużą ilość potencjalnych walorów krajobrazowych
1. HISTORYCZNY KONTEKST ROZWOJU PODGÓRZA
Podgórze, obecnie dzielnica XIII Krakowa (il. 1), do 1915 roku stanowiło odrębny organizm miejski. Początek istnienia Podgórza jako samodzielnego miasta związany był
z datą 26 lipca 1784 roku, kiedy to cesarz Józef II nadał mu prawa miejskie. Przez 131 lat
Podgórze funkcjonowało jako szybko rozwijające się miasto sąsiadujące z królewskim
grodem. 4 lipca 1915 roku prezydent miasta Krakowa Juliusz Leo oraz burmistrz Podgórza Franciszek Maryewski dokonali symbolicznego aktu połączenia obu miast w jeden
wspólny organizm miejski. Jednak historia obszaru Podgórza sięga czasów znacznie
wcześniejszych, nawet prehistorycznych, czego świadectwem są legendy związane
z podgórskim kopcem Kraka. Uzyskanie miana „przemysłowej dzielnicy Krakowa” związane było z rozwojem przemysłu w Podgórzu w II połowie XIX. Rozwój ten następował
dzięki rozbudowie fortyfikacji Twierdzy Kraków i towarzyszącej jej budowie linii kolejowej,
prowadzonej na wschód aż do Lwowa. W tym okresie w Podgórzu prowadzono eksploatację gliny, zbudowano cegielnię oraz fabrykę naczyń glinianych, co było w dużej mierze
wynikiem działalności na tym obszarze przemysłowców żydowskiego pochodzenia. Rozwój podgórskiego przemysłu umocnił się pod koniec XIX wieku. Wtedy to następowało
zjawisko wyprowadzania produkcji fabrycznej ze starego Krakowa, które polegało na
przenoszeniu zakładów przemysłowych i fabryk do gmin sąsiadujących z Krakowem,
w celu zwolnienia znacznej części parceli w Krakowie. Podgórze stało się doskonałym
zapleczem do rozwoju działalności przemysłowej zarówno dzięki bliskości Krakowa
i rozwiniętej sieci kolejowej, jak i dzięki bogactwu surowców naturalnych m.in. gliny, gipsu
i wapieni.
Już od średniowiecza na terenie Krzemionek Podgórskich istniała tradycja pozyskiwania
kamienia budowlanego i wypalania wapna, która rozwinęła się jednak dopiero w II połowie XIX wieku. Autor ten stwierdził, iż wapiennik spółki „Liban & Ehrenpreis” został założony u schyłku XIX wieku, dokładnie w 1873 roku w celu eksploatacji wapienia jurajskiego dla potrzeb drogownictwa i przeróbki na wapno. Badacz przedstawił również etymologię nazwy kamieniołomu. Jego zdaniem nazwa ta pochodzi od właściciela, krakowskiego
przemysłowca Bernarda Libana, do którego należała również fabryka cementu portlandzkiego w Bonarce i fabryka sody w Borku Fałęckim, którą później wykupił koncern belgijskiego przemysłowca Ernesta Solvaya. Autor opisuje, iż w krótkim czasie w kamieniołomie Liban zbudowano zespół budynków przemysłowych i doprowadzono bocznicę kolejową. W ostatnich latach XIX w. pod wschodnią ścianą kamieniołomu postawiono system
pieców pierścieniowych i pieców Rumforda, a na jego środku halę o dość pokaźnych
rozmiarach. Spółka „Liban & Ehrenpreis”, była firmą o doskonałej renomie, nie tylko
w Polsce, a Bernard Liban stał się postacią znaną i zasłużoną dla rozwoju Podgórza1.
Wynikiem rozwoju przemysłowego Podgórza, jeszcze przed początkiem wieku XX
i włączeniem go w obręb granic Krakowa, była budowa stacji kolejowej Bonarka, mostu
na Wiśle oraz elektrowni miejskiej w późniejszym okresie. Równocześnie na tym obszarze powstawały instytucje kulturalne i edukacyjne.
Po przyłączeniu Podgórza do miasta Krakowa, rozwój gospodarczy obszaru został dwukrotnie zahamowany przez I i II wojnę światową. W tym okresie na terenie Podgórza

1

Kiełkowski R., Historie spod kopca Krakusa, Wyd. Literackie, Kraków, 1972, s. 46.
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stworzono obóz koncentracyjny „Płaszów” oraz obóz karny Służby Budowlanej, który zlokalizowano we wnętrzu kamieniołomu Liban.
Od 1950 do 1991 roku pod nazwą Podgórze funkcjonowała duża dzielnica administracyjna Krakowa, która swym zasięgiem objęła całą prawobrzeżną część Krakowa. Do najważniejszych inwestycji tego okresu należała budowa hali sportowej i stadionu klubu „Korona”, otwarcie Krakowskiego Ośrodka Telewizyjnego, a także powstanie Zakładów
Przemysłu Cukierniczego „Wawel”, które uznawane są za jedne z najstarszych fabryk
cukierniczych w Polsce.
Podgórze jest obecnie jedną z 18 dzielnic, wchodzących w obręb terytorium miasta Krakowa (il. 1). Dzielnica XIII na północy graniczy ze śródmiejską częścią Krakowa, Starym
Miastem, od którego oddzielona jest naturalną granicą – Wisłą.

Ryc. 1. Położenie Podgórza na tle granic administracyjnych Krakowa. Źródło: www.bip.krakow.pl
Fig. 1. Location Podgórze against the administrative boundaries of Cracov. Source: www.bip.krakow.pl

2. PRZYRODNICZE UWARUNKOWANIA OBSZARU
Duże znaczenie w rozwoju Podgórza ma również położenie geograficzne. Pod względem
fizycznogeograficznym, terytorium Krakowa obejmuje znaczną część makroregionu Bramy Krakowskiej (512.3) oraz fragmenty sąsiadujących z nią makroregionów: na wschodzie Kotliny Sandomierskiej (512.4) oraz Kotliny Oświęcimskiej (512.2) na zachodzie,
a także Pogórza Zachodniobeskidzkiego (513.3) od południa oraz Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej (541.3) na północy2 (il.2).
Brama Krakowska, w obrębie której umiejscowione jest Podgórze, to region charakteryzujący się wyraźną odrębnością fizycznogeograficzną. Odrębność ta wyraża się najpełniej w różnorodności struktury środowiska przyrodniczego, szczególnie w zakresie struktury pionowej. Pod względem geologicznym Bramę Krakowską buduje rów tektoniczny
wypełniony osadami morza mioceńskiego oraz izolowane wapienne zręby. Obszar ten
wykorzystuje Wisła. We wschodniej części Bramy Krakowskiej zlokalizowane jest miasto
Kraków. Wzgórza zrębowe, zlokalizowane w południowej części miasta, a więc w więk2

Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, PWN, Warszawa, 2002, s. 341.
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szości w granicach Podgórza, zbudowane są z utworów górnojurajskich, na których miejscami zalegają pokrywy kredowe. Istotnym walorem budowy geologicznej dzielnicy jest
występowanie na powierzchni obszaru utworów górnej jury, reprezentujących typ wapienia skalistego i ławicowego (il. 3). Skały te są najstarszymi utworami makroregionu, wyraźnie zaznaczającymi się w rzeźbie izolowanych wzgórz. Na wapieniach pochodzących
z okresu górnej jury, w niektórych miejscach zalegają młodsze skały kredowe. W okresie
kredy, w wyniku kilkakrotnie wkraczającego na ten obszar morza powstały platformy
abrazyjne, czyli płaskie fragmenty skalnego dna wygładzane przez morze. Na tej płaskiej
powierzchni dobrze widoczne są uskoki. Najlepiej zachowana kredowa platforma abrazyjna znajduje się w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej „Bonarka”. W pobliskim kamieniołomie Liban występuje platforma, na powierzchni której zalegają osady okresu kredy.
Obszar Bramy Krakowskiej pod względem rzeźby terenu charakteryzuje się występowaniem pagórów zrębowych rozdzielonych rowami tektonicznymi, powstałych w okresie
miocenu, podczas fałdowania Karpat Fliszowych. W tym okresie tworzyły się uskoki, które pocięły południową część obszaru na zręby i rowy tektoniczne. Zręby tektoniczne,
zbudowane są z wapieni górnojurajskich oraz wapieni i margli pochodzących z okresu
górnej kredy i tworzą na niskie izolowane wzniesienia. W obrębie dzielnicy XIII Podgórze
występują izolowane zręby Krzemionek Podgórskich.

Il.2. Położenie Krakowa na tle krain fizycznogeograficznych Polski, źródło: Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2002
Fig. 2. Location of Cracov on the background of Polish physical and geographical lands, source: Kondracki J.,
Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2002

Dla stosunków wodnych dzielnicy Podgórze duże znaczenie mają dwa większe zbiorniki
wodne, mieszczące się w jej obrębie: Staw Płaszowski oraz Zalew Bagry. Staw Płaszowski powstał w miejscu dawnego wyrobiska gliny, obecnie podlega jednak naturalnej sukcesji roślinnej i stanowi ostoję dla ptactwa. Zalew Bagry jest jednym z większych zbiorników wodnych całego Krakowa. Obecnie jest zarybiony i służy rozwojowi wędkarstwa, a
także rekreacji ze względu na znaczną różnorodność przyrodniczą zbiornika oraz jego
otoczenia. Różnorodność rzeźby, budowy geologicznej oraz zróżnicowanie klimatyczne
wpływają na bogactwo oraz wielką mozaikę siedlisk roślinnych na badanym obszarze.
Szata roślinna Podgórza została w znacznym stopniu przekształcona jako wynik działalności człowieka. Największe zmiany roślinności dokonano przez powstanie zabudowy
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miejskiej. Duże zmiany w szacie roślinnej spowodowała eksploatacja wapienia w kamieniołomach Krzemionek Podgórskich. Obecnie na obszary badanych wyrobisk wkraczają
zarośla i drzewa, choć w większości nieczynne kamieniołomy porastają zbiorowiska roślinne o charakterze murawowym lub murawowo–zaroślowym oraz zbiorowiska kserotermiczne. Krzemionki Podgórskie to jedno z nielicznych miejsc w obrębie Krakowa,
w których występują obecnie murawy kserotermiczne.

Ryc. 3. Wapienna ściana kamieniołomu Liban, źródło: Opracowanie własne, 2008.
Fig. 3. Limestone of quarry Liban’s wall, source: the autor’s photo, 2008.

Na obszarze Podgórza występuje jedna z form ochrony przyrody: Rezerwat Przyrody
„Bonarka” (Ryc. 5). Rezerwat przyrody nieożywionej (geologiczny) zlokalizowany jest
w sąsiedztwie dawnego kamieniołomu Liban. Celem utworzenia rezerwatu w 1961 roku
była chęć zachowania cennych pod względem geologicznym uskoków tektonicznych,
powierzchni abrazyjnych, a także odsłoniętych na powierzchni utworów jurajskich, kredowych i trzeciorzędowych.
3. ZNACZENIE WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH W ROZWOJU PODGÓRZA
Wśród wielu atrakcyjnych miejsc, które stanowią historyczne miejsca pamięci elementami
obrębie Podgórza, w pierwszej kolejności na uwagę zasługują elementy przyrodnicze,
które tworzą swoiste tło, krajobraz dla miejsc stworzonych ręką człowieka.
3.1. Nawiązanie do urbanistycznej koncepcji miasta-ogrodu
Dla dzielnicy XIII niezwykle charakterystyczną cechą jest znaczna ilość terenów zielonych w jej obrębie, która zdecydowanie przewyższa inne współczesne dzielnice Krakowa. Niemal z każdego miejsca na Podgórzu jest nie dalej niż 200 metrów do terenów zielonych. Fakt ten pozwala niektórym badaczom wnioskować, iż obszar Podgórza jest bliski
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urbanistycznej koncepcji miasta-ogrodu. Owa koncepcja jest jedną z najbardziej znanych
teorii urbanistycznych przełomu XIX i XX wieku, propagująca luźną zabudowę oraz dużą
ilość zieleni - alei, parków, skwerów, a w centrum miasta – zamiast biur i sklepów – park.
Odegrała ona ogromną rolę w kształtowaniu miast XX-wiecznych, podnosząc poziom
higieny życia. Układ Podgórza i jego składniki są jednak starsze od owej koncepcji, co
jednak bardzo dobrze świadczy o władzach i twórcach miasta3. O bliskości Podgórza do
modelu miasta-ogrodu świadczy wspomniana duża ilość zieleni miejskiej, istnienie Parku
Bednarskiego, czy też skrupulatnie zaprojektowanego rejonu Placu Lasoty zwanego
„osiedlem-ogrodem”.
3.2. Formy poeksploatacyjne
Najbardziej atrakcyjną pod względem przyrodniczym częścią dzielnicy XIII jest obszar
zrębowych wzgórz - Krzemionek Podgórskich. Jest to jeden z większych terenów zielonych Krakowa, który charakteryzuje się znacznym bogactwem krajobrazowym i przyrodniczym: znajdują się tu ostoje rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i ptaków. Krzemionki Podgórskie są jednym z rejonów Krakowa, na którym
prowadzona była intensywna eksploatacja surowców skalnych. Obszar ten odegrał
w przeszłości ogromną rolę w procesie powstawania budynków i budowli Krakowa, bowiem to na ich obszarze rozwinął się przemysł wydobywczy. Historia eksploatacji surowców węglanowych na terenie Krzemionek sięga XIV wieku, kiedy to z wielu kamieniołomów eksploatowano wapienie jurajskie i margle, które znajdowały zastosowanie w przemysłach: wapienniczym, ceramicznym, kredowym, chemicznym, hutniczym oraz jako
kamienie budowlane i drogowe4. Po latach eksploatacji na tym obszarze pozostały różnej
wielkości wyrobiska skalne oraz częściowo zachowane obiekty budowlane i urządzenia
do przerobu wapienia. Nieczynne kamieniołomy z jednej strony stanowią urozmaicenie
krajobrazu oraz atrakcyjne miejsca do wykorzystania na różnorakie cele użyteczności
społecznej, z drugiej zaś pozostawione bez gospodarza są zaniedbane i niebezpieczne.
Wśród nieczynnych kamieniołomów na terenie Krzemionek Podgórskich należy wymienić
pięć najistotniejszych obiektów tego typu: Kamieniołom Szkoła Twardowskiego (obecnie
Park Bednarskiego), Kamieniołom Pod Benedyktem, kamieniołom pod Wieżą TV, Kamieniołom Miejski oraz największy kamieniołom Liban.
Kamieniołom Pod Benedyktem w czasie II Wojny Światowej był częścią getta żydowskiego. Fragmenty muru getta z oryginalnym tynkiem zachowane zostały do dziś i dzielą wyrobisko na dwie części. W jednej znajduje się szkoła (kiedyś Miejska Szkoła Ludowa)
oraz małe boisko, natomiast w drugiej plac zabaw dla dzieci.
Kamieniołom Pod Wieżą TV, znany też pod nazwą Łom Redemptorystów, był eksploatowany prawdopodobnie w czasach średniowiecznych. Pomimo, iż obiekt ten nie jest w żaden sposób zagospodarowany, przez co dość niebezpieczny, okoliczni mieszkańcy wykorzystują kamieniołom, błonia i las jako miejsce spacerów i jazdy na rowerach, a znajdujący się w pobliżu kościół Redemptorystów organizował w kamieniołomie pikniki dla osób
ubogich.
W kamieniołomie Miejskim podczas II Wojny Światowej pracowali więźniowie płaszowskiego obozu koncentracyjnego. Wnętrze wyrobiska, będące obecnie własnością prywatną, jest użytkowane przez różne przedsiębiorstwa usługowe i nie jest dostępne dla ogółu.
O eksploatacji w kamieniołomie Liban wspomniano już powyżej. Obecnie na uwagę zasługuje fakt, iż po zakończeniu eksploatacji wyrobisko stało się ważną ostoją przyrody
w centrum Krakowa. Dno kamieniołomu pokryło się częściowo wodą, tworząc dwa sezonowo zanikające stawy, które są siedliskiem ptactwa wodnego oraz cennej roślinności
szuwarowej. Wartościowa pod względem przyrodniczym roślinność ciepłolubna porasta
również półki skalne i ściany kamieniołomu i stanowi siedlisko motyli. Wyjątkowo cenne
4

Ostręga A., Sposoby zagospodarowania wyrobisk…, AGH, Kraków, 2004, s. 38.
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są tutaj naskalne zbiorowiska roślinne – płaty ciepłolubnych muraw. Charakteryzują się
one urozmaiconym składem florystycznym, występują na glebach zasobnych w wapń.
Zbiorowiska te są dużą ozdobą krajobrazu południowej i zachodniej części Krakowa
i w pełni zasługują na ochronę konserwatorską Duże znaczenie ma również występowanie we wnętrzu kamieniołomu licznych chronionych gatunków płazów m.in. padalców czy
też jaszczurek zwinek.5 Na atrakcyjność tego miejsca wpływa dodatkowo fakt, iż sąsiaduje on z kopcem Krakusa.

Ryc. 4. Widok na kopiec Kraka od strony kamieniołomu Liban, Źródło: www.krakow4u.pl
Fig. 4. View of the mound of Krak from the quarry Liban, source: www.krakow4u.pl

Jednym z zagospodarowanych kamieniołomów w rejonie Krzemionek Podgórskich jest
Kamieniołom Szkoła Twardowskiego zamieniony w Park Bednarskiego. Ten malowniczy ogród w mieście został stworzony przez Wojciecha Bednarskiego, podgórskiego społecznika żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Zagospodarowanie nieczynnego wyrobiska na park rekreacyjny uważa się za fenomen tego rodzaju przedsięwzięcia, gdyż zostało zrealizowane ponad 100 lat temu, czyli w czasach kiedy nie było jeszcze podstaw naukowych ani aktów prawnych dotyczących rekultywacji i zagospodarowania. Jest to jedna
z pierwszych w tej części Europy tak pełna, świadoma i natychmiastowa rekultywacja
terenu poprzemysłowego.
3.3. Kopiec Kraka jako świadek prehistorii
Biorąc pod uwagę wiek, znaczenie oraz atrakcyjność wizualną, można stwierdzić, iż jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych jest kopiec Krakusa (Kraka) (il. 4). Jest
to prawdopodobnie najstarszy prehistoryczny zabytek na obszarze całego Krakowa. Geneza kopca sięga więc czasów jeszcze przed powstaniem państwa polskiego. Mimo, iż
został stworzony ręką człowieka, obecnie traktowany jest jako element przyrodniczy, któ5

Dawidziak L., Kamieniołom Liban [w:] Przewodnik po Podgórzu…, Wyd. Vis-a-vis/Etiuda, Kraków, 2004,
s.64.
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ry stanowi równocześnie punkt widokowy, z którego roztacza się panorama na cały Kraków, a przy dobrej widoczności również na Tatry. Właśnie ten walor został wykorzystany
przez dawnych artystów, głównie malarzy, którzy wybrali to miejsce do namalowania
pierwszych panoram Krakowa. Kopiec datowany jest na VII-VIII wiek, jednak dokładna
geneza (słowiański czy celtycki), mimo licznych badań, nadal jest przedmiotem licznych
dyskusji. Według Jana Długosza, właśnie na tym miejscu pochowano Kraka, legendarnego założyciela Krakowa. Obecnie kopiec funkcjonuje jako punkt widokowy, z którego
można obejrzeć panoramę nie tylko pobliskich obiektów Podgórza (kamieniołomu Libana,
Cmentarza Podgórskiego), ale również całego Krakowa.
3.4. Rezerwat geologiczny „Bonarka”
Niezwykle duże znaczenie oraz dużą wartość przyrodniczą posiada kolejny walor przyrodniczy dzielnicy XIII, którym jest rezerwat przyrody nieożywionej „Bonarka”. Jest to jeden z pięciu rezerwatów przyrody znajdujących się w Krakowie, położony w południowej
części zrębowych wzgórz Krzemionek Podgórskich. Głównym przedmiotem ochrony w
rezerwacie są zasoby geologiczne, wśród których największe znaczenie mają rzadkie
odsłonięcia utworów jurajskich, kredowych, a nawet trzeciorzędowych, a także uskoki
geologiczno-tektoniczne. Ze względu na unikatowe walory jest to miejsce proponowane
do wpisania na listę europejskiego dziedzictwa kulturowego W obrębie rezerwatu znajduje się wyrobisko po nieczynnym kamieniołomie Bonarka, z którego niegdyś pozyskiwano margle do wyrobu cementu. W obrębie obszaru chronionego odnaleziono wiele skamieniałości, występujących w formach skalnych, głównie w wapieniach, m.in. jeżowców,
gąbek, małż, a nawet ryb. Oprócz bogactwa geologicznego również okolica rezerwatu
jest dość atrakcyjna ze względu na historię osadnictwa na tym obszarze. Nazwa miejsca
pochodzi prawdopodobnie od potoku Bonarki (Bednarki), który w XVI wieku stanowił własność rodu Bonerów, którzy założyli tu papiernię. W 1888 roku powstała tutaj Fabryka
cementu Portlandzkiego założona przez Bernarda Libana. Jej kontynuacją w okresie powojennym były Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „Bonarka” 6.Niezwykłą
wartość przyrodniczą rezerwatu potęguje fakt, iż jest on położony jest w jednej z cenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym części Krakowa. W sąsiedztwie
znajdują się wspomniane obiekty: Kopiec Krakusa, kamieniołom Liban, Wzgórze Lasoty,
Staw Płaszowski oraz, kompleks zbiorników wodnych przy Stacji PKP Kraków Bonarka
(wykorzystywanych obecnie na rekreację oraz wędkowanie). Cały ten teren został zaproponowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych do objęcia ochroną w
formie zespołu krajobrazowo-przyrodniczego.
3.5. Zbiorniki wodne Podgórza
Duże znaczenie przyrodnicze w rozwoju dzielnicy XIII Krakowa mają także dwa duże
zbiorniki wodne: Zalew „Bagry” oaz Staw Płaszowski. Zalew „Bagry” to jeden większych
zbiorników wodnych Krakowa o powierzchni ponad 30 hektarów, powstały w wyniku zatopienia wyrobisk dawnej żwirowni. Zbiornik ten wraz z jego otoczeniem stanowi cenne
siedlisko wielu wartościowych przyrodniczo gatunków ptactwa wodnego oraz ryb, a brzegi porośnięte są szuwarem trzcinowym i pałkowym. Na terenie akwenu znajduje się kąpielisko oraz dwie przystanie wodne, wypożyczalnia sprzętu wodnego. Ponadto zbiornik
ten jest bardzo chętnie wykorzystywany przez wędkarzy.
Podobną specyfikę posiada kolejny zbiornik wodny Podgórza - Staw Płaszowski, który
powstał w miejscu dawnego wyrobiska gliny. Obecnie podlega on procesom naturalnej
sukcesji przyrodniczej. Podobnie jak w „Bagrach” znajdują się tutaj dogodne warunki do
gniazdowania wielu chronionych gatunków ptaków wodnych. Staw jest zarybiony, co
sprzyja wędkowaniu, a jego otoczenie jest także wykorzystywane do celów rekreacyjnych.

6

Rezerwat Bonarka [w:] J. Salwiński (red), Podgórze, przewodnik po Podgórzu..., Kraków, 2004, s 68.
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4. ELEMENTY TWORZĄCE KRAJOBRAZ KULTUROWY PODGÓRZA
Podgórze może poszczycić się również znaczną liczbą walorów kulturowych, a więc tych,
do powstania których przyczynił się człowiek - ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność. Na tym obszarze na uwagę zasługują głównie te elementy
krajobrazu antropogenicznego, które wytworzyła przez wieki historia rękami człowieka,
jak również te tworzone przez współczesność i obecnie stanowią część szeroko pojętej
kultury materialnej i duchowej.
4.1. Zabytkowe obiekty architektoniczne
Wśród zabytkowych obiektów architektury krakowskiej dzielnicy XIII wyróżnić można
m.in. obiekty architektury sakralnej. Najważniejszym obiektem tego typu jest tutaj kościół
św. Józefa, który jest najpiękniejszą budowlą Podgórza i zarazem jego symbolem,
zwieńczającym plac Rynku Podgórskiego (il. 5). Dawne miasto Podgórze na budowę tego kościoła zaciągnęło największy w swoich dziejach dług. Świątynia zbudowana została
na miejscu dawnego kościoła na początku XX wieku, w latach 1905-1909. Budowlę
wzniesiono w stylu neogotyckim zgodnie z projektem znanego architekta Jana SasZubrzyckiego, który wykonał projekt 2 lata przez rozpoczęciem budowy. Wcześniejsza
klasycystyczna świątynia z 1832 roku, widniejąca w tym miejscu, musiała zostać rozebrana ze względu na wady budowlanych. Pozostałością po pierwotnej świątyni jest obecnie dzwonnica umiejscowiona za kościołem na skalistym wzniesieniu. Parafialny kościół
św. Józefa powstał w oparciu o niezrealizowany projekt warszawskiego kościoła pw. św.
Zbawiciela, za który architekt otrzymał srebrny medal w konkursie projektu świątyni. Fara
podgórska uzyskała postać gotyckiej katedry w formach tzw. „stylu nadwiślańskiego”,
którego autorem i propagatorem był Sas-Zubrzycki. Styl ten łączy elementy polskiej (filary
międzynawowe – tzw. filaroprzypory, motyw hełmu wyższej wieży Mariackiej) oraz zachodnioeuropejskiej sztuki gotyckiej (wieloboczne wieżyczki zdobiące portyk wejściowy –
architektura niemiecka i austriacka)7, z pierwszoplanowością elementów rodzimych, co
miało silny wydźwięk patriotyczny. Trójnawowa bazylika św. Józefa posiada bogaty wystrój architektoniczno-rzeźbiarski. Dominującym elementem bryły kościoła jest potężna
80-metrowa wieża zegarowa z kamiennym ganeczkiem, która kształtem nawiązuje do
wspomnianej wieży kościoła Mariackiego. Fasada kościoła pokryta jest kamienną dekoracją rzeźbiarską, na którą składają się m.in. rzeźby świętych: św. Kazimierza, św. Jana
Kantego, św. Kingi, a w narożnikach wież: śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz patronów
Polski św. Wojciecha i św. Stanisława. We wnętrzu kościoła najważniejszy jest ołtarz
główny z figurą patrona św. Józefa z Dzieciątkiem oraz umieszczonymi po bokach posągami św. Anny i św. Joachima. Za ołtarzem głównym umieszczony jest krucyfiks wzorowany na XV-wiecznym Krucyfikcie Slackera z Bazyliki Mariackiej, którego autorem jest
Wit Stwosz.8 Konsekracja podgórskiej świątyni miała miejsce 24 października 1909 roku.
Od tego roku przez dwa najbliższe lata trwały intensywne prace nad wyposażeniem kościoła, a ostatecznie urządzenie wnętrza zakończono dopiero w 1949 roku9.
Jan Sas-Zubrzycki jest również projektantem drugiego ważnego podgórskiego kościoła
oo. Redemptorystów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (il.6). Obiekt ten powstawał w latach 1905-07, a więc praktycznie w tym samym okresie co poprzednio opisana świątynia, jednak urządzenie tego kościoła trwało znacznie dłużej - aż do 1920 roku. Kościół oo. Redemptorystów, zwany również „kościołem na Górce” został zaprojektowany również w stylu neogotyckim z dodatkami neoromańskimi. Bazylika jest trójnawowa, posiada transept i czworoboczną wieżę. Wartość kościoła „na Górce” potęgowa7

Dettloff P., Zabytkowe kościoły Podgórza..., [w:] Historia i Zabytki Podgórza , RD XIII Krakowa, DK „Podgórze”, Kraków, 2001, s. 23
8
Kościół parafialny pw. Św. Józefa [w:] Salwiński J.(red), Podgórze, przewodnik po Podgórzu..., Kraków, 2004,
s.25.
9
Niechaj M., Wit Wisz – dekorator far miejskich…[w:] W 90 rocznicę połączenia…, Materiały VI Sesji Podgórskiej, Kraków-Podgórze, 2005, s. 166.

400

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

na jest przez fakt, iż z świątynią tą związany był Karol Wojtyła. Jeszcze za czasów jego
pracy jako robotnik w kamieniołomach krakowskich, często wstępował do tego kościoła.
Później już jako biskup pełnił tu funkcję duszpasterza, a następnie jako metropolita krakowski – kardynał, a potem arcybiskup Wojtyła często przybywał do podgórskiego kościoła redemptorystów dbając o właściwy poziom powstałego tam duszpasterstwa. Jako
wyraz wdzięczności za posługę duszpasterską oraz wielokrotną obecność w tej świątyni,
w 1988 roku na murach kościoła zamieszczono tablicę pamiątkową w 10 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II10.

Ryc. 5. Neogotycki Kościół św. Józefa. Źródło: opracowanie własne, 2010
Fig. 3. Neo-Gothic Church of Sts. Joseph.
Source: the autor’s photo, 2010

Ryc. 6. Redemptorist Chuch. Źródło: opracowanie własne, 2010
Fig. 6. Redemptorist Chuch. Source: the
autor’s photo, 2010

10

Sadowski M., Kościół “na górce” w życiu i biskupiej posłudze…[w:] Z dziejów duchowości…, Materiały VII
Sesji Podgórskiej, Kraków, 2007, s. 117.
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Najstarszą zachowaną świątynią Podgórza jest kościół św. Benedykta umieszczony na
szczycie Wzgórza Lasoty. Historia tego obiektu sięga czasów średniowiecznych, początków chrześcijaństwa w Polsce. Według dokumentów pochodzi on z XIII wieku, jednak
badania architektoniczne wykazały, iż obiekt ten wzniesiono na fundamentach dwóch
starszych kościołów: jednego w kształcie rotundy pochodzącego z X-XI wieku oraz drugiego romańskiego z XII wieku. O długiej historii kościoła św. Benedykta świadczyć może
również jego położenie i wezwanie świątyni. Lokalizacja kościoła na wierzchu skalistego
wzniesienia Wzgórza Lasoty ma prawdopodobnie związek z sąsiedztwem miejsc dawnego kultu pogańskiego: na Kopcu Krakusa oraz na samym Wzgórzu Lasoty. Wezwanie
św. Benedykta powoduje przypisywanie powstania kościoła Benedyktynom z Tyńca, którzy w tym czasie działali również w kaplicy na Skałce oraz w katedrze na Wawelu. Obecna budowla kościoła św. Benedykta składa się z dwóch członów: nawy i prezbiterium,
nakrytych sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W bliskim sąsiedztwie kościoła stwierdzono
ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego. W XV lub XVI wieku w górnej części budowli powstało gotyckie sklepienie11. W połowie XIX wieku kościół był w bardzo złym stanie, miał być nawet rozebrany ze względu na budowę fortu. Jednak dzięki staraniom
i odnowieniu świątyni przez ówczesnego proboszcza parafii podgórskiej – ks. Jana Komperdę budowlę zachowano. Do dziś podgórska parafia sprawuje opiekę nad kościołem
św. Bededykta12.

Ryc. 7. Kościół św. Benedykta, Źródło:
www.wawel.net/kosciol_sw_benedykta.htm
Fig. 7. Church of St. Benedict, Source:
www.wawel.net/kosciol_sw_benedykta.htm

Wśród zabytków architektury sakralnej na terenie Podgórza występują również kapliczki,
czyli obiekty tzw. małej architektury. Obiekty te są nierozerwalnym elementem pejzażu
miejskiego i wiejskiego jako obiekty sztuki sakralnej, posiadające indywidualną historię,
wynikającą z obyczaju religijnego, niejednokrotnie zapisem tragicznych wydarzeń i zarazem rzeźbą plenerowa o wartościach artystycznych. Na obszarze Podgórza odnaleźć
można kapliczki reprezentujące różne typy: kapliczki „domkowe”, groty (Grota z figurą
Matki Bożej Różańcowej przy ul. Krzemionki), figury i krzyże przydrożne. Zgodnie
z badaniami G. Zań-Ograbek13 w obrębie badanej dzielnicy XIII znajduje się obecnie
10 kapliczek. Wśród nich znajdują się zarówno obiekty współczesne (Krzyż misyjny przy
ul. Saskiej z 1978 roku, Figura Matki Boskiej na skrzyżowaniu ul. Parkowej i Kraka
z 1991 roku), jak i mające dłuższą historię (Figura Boga Ojca z II połowy XIX wieku na
skrzyżowaniu ul. Wielickiej i Al. Powstańców Śląskich).
Zabytkowymi miejscami dzielnicy XIII o charakterze sakralnym są również dwa cmentarze: Stary i Nowy Cmentarz Podgórski. Stary cmentarz ma dłuższą historię, gdyż jego
11

Dettloff P., op. cit., s. 22
Żółciak J., Góra św. Benedykta zagrożone… [w:] Głos Podgórza nr 3 (23), UMK, Kraków, 2004, s. 2.
13
Zań-Ograbek G., Małe sacrum przy drogach i ulicach Podgórza..., [w:] Historia i Zabytki Podgórza , RD XIII
Krakowa, DK „Podgórze”, Kraków, 2001, s. 17-20.
12
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początki są datowane na koniec wieku XVIII, kiedy to został założony przez Austriaków
jako cmentarz parafialny miasta Podgórze. Do 1900 roku był to jedyny cmentarz w Podgórzu, którym zarządzała parafia św. Józefa. Stary Cmentarz jest pierwszym i najstarszym cmentarzem komunalnym w obrębie aglomeracji krakowskiej, gdyż inny stary
cmentarz – Rakowicki powstał w 1801 roku. Lata największej świetności cmentarza to
okres połowy XIX wieku, kiedy to cmentarz miał największą powierzchnię i kształt wydłużonego ośmioboku z osiami kompozycyjnymi tworzącymi krzyż. Pierwsze zmniejszenia
powierzchni Starego Cmentarza Podgórskiego wiązały się z realizacją przez niemieckie
władze okupacyjne przebudowy i częściowej zmiany trasy linii kolejowej biegnącej przez
Krzemionki. Do początku lat 70-tych XIX wieku cmentarz ten stanowił niejako skupisko
XIX-wiecznych rzeźb oraz cennej architektury sepulkralnej (nagrobkowej, cmentarnej).
Później większość cmentarza została pochłonięta przez budowę ul. Powstańców Śląskich, co spowodowało zmniejszenie jego obszaru do 1/5 pierwotnej powierzchni. Odtąd
obiekt ten poddany został stopniowemu niszczeniu, tracił pierwotny harmonijny układ. W
1903 roku obiekt ten został zamknięty, wzmożył się proces zaniedbania i dewastacji tego
obiektu14. Jednak władze miejskie uznały go za obiekt zabytkowy i objęły ochroną strefową, jednak nigdy nie został wpisany do rejestru zabytków. Obiekt ten stanowi bardzo
ważny składnik układu urbanistycznego Podgórza, istotny element krajobrazu tej części
miasta, jak również jest istotną pamiątką narodową Krakowa. Na cmentarzu tym spoczywa m.in. Edward Dembowski – działacz podczas powstania krakowskiego, Wojciech
Bednarski – założyciel parku w kamieniołomie, jak również Franciszek Maryewski –
ostatni prezydent Podgórza, który dokonał połączenia Podgórza z Krakowem.
Nowy Cmentarz Podgórski powstał w 1900 roku, kiedy to po ostatecznym zmniejszeniu
Starego Cmentarza zaczęło brakować miejsc na kolejne groby. Cmentarz został usytuowany przy ul. Wapiennej u stóp kopca Krakusa. Po połączeniu Podgórza
i Krakowa w 1915 roku stał się drugim co do wielkości (po Rakowickim) cmentarzem
miejskim. W czasie I i II wojny światowej chowano tu jeńców wojennych i harcerzy, co
powodowało stopniowe wyczerpywanie się miejsc. Cmentarz został dwukrotnie poszerzony w latach 40-tych i 70-tych ubiegłego stulecia. Na cmentarzu znajduje się dom
przedpogrzebowy połączony z kaplicą ozdobiona dekoracjami rzeźbiarskimi15.
Innego typu zabytkowym obiektem, który częściowo zaliczyć można jako element architektury sakralnej jest Dom Modlitwy Zuchera (obecnie Galeria „Starmach”) przy ul. Węgierskiej 5. Dawny żydowski dom modlitwy to budynek neogotycki wzniesiony
w XIX wieku, dość odmienny od dużych synagog krakowskiego Kazimierza. Posiada ceglaną fasadę z elementami popularnego w Krakowie stylu arkadowego. Podczas okupacji
niemieckiej budynek ten znalazł się na terenie żydowskiego getta, pełnił funkcję składu,
a następnie zakładu produkcyjnego. Po II wojnie światowej budynek zamieniono w Zakład Doskonalenia Zawodowego. Równocześnie rozpoczął się proces stopniowej dewastacji obiektu. Dopiero adaptacja budynku w 1997 roku przez Andrzeja Starmacha na
galerię sztuki pozwoliła uratować zabytkowy obiekt. Odnowiono ceglaną fasadę i odrestaurowano wnętrze, tworząc atrakcyjną powierzchnię wystawową16.
Wśród zabytkowych obiektów Podgórza znajdują się również elementy architektury
obronnej. Przykładem tego typu jest Fort nr 31 „św. Benedykta”, jeden z niewielu
w Europie zachowanych obiektów fortyfikacyjnych w kształcie tzw. wieży maksymiliańskiej - wieży artyleryjskiej wolnostojącej, otoczonej fosą, wzniesionej z reguły na planie
koła z dziedzińcem pośrodku. Fort został wzniesiony w latach 1853-56 i należy do systemu fortyfikacji Twierdzy Kraków zbudowanych przez Austriaków najwcześniej. To jedyny
istniejący fort z trzech broniących niegdyś tzw. przyczółka podgórskiego (pozostałe dwa
to: fort 33 „Krakus” w pobliżu kopca – został rozebrany w 1954 roku; oraz baszta maksymiliańska nr 32 „Krzemionki”). Tego typu forty znane są pod nazwą wieżowych lub też
14

Żółciak J., Stary Cmentarz Podgórski, DK „Podgórze”, Galeria Rozmaitości 8.IX – 13.X. 2001, Kraków, 2001.
Cmentarze Podgórza, plan-informator, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, Kraków, 1989.
16
Galeria Starmach [w:] J. Salwiński, op. cit., s. 58.
15
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„fortyfikacji trudnych warunków terenowych”, gdyż stawiano je w miejscach trudno dostępnych. Pozostałe tego typu forty w Europie przetrwały jedynie w Linzu (Austria) i w
Weronie. Poza wartością historyczną fort posiada również interesującą formę architektoniczną. Jest to wieża dwukondygnacyjna zbudowana z cegły na planie regularnego szesnasto boku. Zewnętrzny wystrój nawiązuje do neogotyku z charakterystycznym portalem
bramy, który, zdaniem niektórych badaczy nawiązuje do gotyku angielskiego, zdaniem
innych – do portalu krakowskiego kościoła św. Katarzyny 17. Omawiając zabytkowe
obiekty architektoniczne Podgórza uniesposób nie wspomnieć o budynku Magistratu,
stanowiącego zarazem Ratusz Podgórski. Został wzniesiony w latach 1844-54 po dokończeniu regulacji Rynku Podgórskiego, zwanego wówczas Rynkiem Głównym. Fasada
budynku wykonana jest w stylu historyzmu z elementami neobaroku, częściowo przekształcona w późniejszym okresie. Fasada zwieńczona jest herbem miasta Podgórza.
We wnętrzu Magistratu znajdują się zachowane elementy pierwotnego wyposażenia, do
których należy m.in. niezwykle bogata dekoracja neobarokowa reprezentacyjnej sali obrad Rady Miasta Podgórza. Sala ta uważana jest nieraz za najpiękniejszą urzędową salę
miejską w całym Krakowie18.
Funkcje użyteczności publicznej pełnił też zabytkowy budynek Miejskiej Kasy Oszczędności Podgórza zbudowany na początku XX wieku przy ul Józefińskiej 18. Podczas II
wojny światowej mieściła się tutaj Samopomoc Żydowska. Fasada budynku posiada bogaty wystrój architektoniczno-rzeźbiarski z motywami nawiązującymi do antyku. Wnętrze
budynku również posiada wartościowe elementy architektoniczne: sklepienie kolebkowe,
półkoliste arkady, toskańskie marmurowe kolumny19.
Magistrat, podobnie jak kościół św. Józefa, usytuowany jest na Rynku Podgórskim,
głównym i najbardziej reprezentacyjnym placu dzielnicy XIII. Rynek jest placem o cechach urbanistyki okresu Oświecenia. Pierwotny projekt rynku pochodził z początku XIX
wieku, jednak do dziś nie zachował się. Bardzo charakterystyczny jest zabieg architektoniczny, który został wykorzystany do konstrukcji rynku. Jego celem było uzyskanie iluzji
powiększenia świątyni św. Józefa. Aby tego dokonać zastosowano trapezowy – prawie
trójkątny kształt rynku. Tło dla kościoła, wzniesionego w identycznym ustawieniu co poprzedni, stanowi Góra Lasoty. Linia pierzei wschodniej, z Nowym Ratuszem, jest skierowana na północ, dokładnie prostopadle do ul. Limanowskiego, biegnącej na wschód.
Dwusieczne kątów Rynku przecinają się w jednym punkcie – gdzie wybudowano studnię
publiczną (zachowały się niezrealizowane projekty ozdobnej studni z połowy XIX wieku).
Dwusieczna kąta południowego, gdzie stoi kościół, jak również oś podłużna kościoła,
skierowana jest dokładnie na wieżę Bazyliki Mariackiej. Do niej prostopadła jest linia łącząca ozdobne hełmy Ratusza i reprezentacyjnej kamienicy na narożniku ul. Kalwaryjskiej. Do połowy XX wieku Rynek Podgórski wykorzystywany był jako plac targowy. W
okresie międzywojennym funkcjonowała tutaj komunikacja tramwajowa dookoła rynku.
Obecny wygląd rynku tylko częściowo odzwierciedla pierwotne założenie placu. Jego
historyczny układ został zaburzony głównie w okresie socrealizmu elementami, które burza jego kompozycję (m.in. kioski, szalety miejskie)20.
Do zabytków architektury na terenie krakowskiej dzielnicy XIII należą również obiekty
architektury rezydencjalnej. Jednym z nich jest dworek pod św. Benedyktem przy
ul. Wielickiej 2. Jest to niewielki dwukondygnacyjny budynek wzniesiony pod koniec XVIII
wieku – w latach 1780-98. W tym okresie funkcjonował on – podobnie jak wiele innych
obiektów tego typu w Podgórzu – jako zajazd oferujący nocleg dla podróżnych.
W połowie XIX wieku został przekształcony na koszary dla wojska austriackiego. Funkcjonowały one tutaj do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, kiedy
to oddział wojska polskiego rozbroił stacjonujących tutaj austriackich żołnierzy. Poza
17

Fort św. Benedykta [w:] J. Salwiński, op. cit., s. 52.
Magistrat [w:] J. Salwiński, op. cit., s. 12.
19
Kasa Oszczędności Miasta Podgórza [w:] J. Salwiński, op. cit., s. 48.
20
Żółciak J., Rynek Podgórski, Ośrodek Kultury im. Cypriana K. Norwida w Krakowie, Kraków, 2001.
18
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swoim znaczeniem historycznym, dworek pod św. Benedyktem posiadał niegdyś bogaty
wystrój architektoniczno-rzeźbiarski, którego jedynie niewielkie elementy przetrwały do
dziś: fragmenty dekoracji rzeźbiarskiej pod okapem dachu21. Interesującymi przykładami
zabytkowych dworków są trzy budynki sąsiadujące bezpośrednio ze sobą, usytuowane
przy ul. Limanowskiego naprzeciwko Rynku Podgórskiego: neoklasycystyczne budowle
Dworek Pod Białym Orłem (pierwszy ratusz Podgórza) i Dworek Pod Czarnym Orłem
z XIX wieku oraz starszy Dworek Pod Jeleniem z XVIII wieku.
Jednym z najstarszych budynków Podgórza jest Dom Pod Lipkami, który istniał już
w 1779 roku. Wzniesiony został w stylu późnobarokowym jako zajazd. Później był kilkakrotnie przekształcany i remontowany. Mimo to w 1966 roku został wpisany do rejestru
zabytków (A-298). Dom pod Lipkami to murowany budynek wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, posiada portal kamienny zamknięty łukiem koszowym, a także dach
łamany tzw. polski. Budynek ten jest obiektem mieszkalnym, niegdyś stanowił rezydencję
rodziny Rehmanów22.
Drewniane wille przy ul. Zamoyskiego są również zabytkowymi elementami architektury rezydencjalnej Podgórza. Do dziś nie jest ustalone pochodzenie tych obiektów. Według jednej z koncepcji zostały zbudowane w 1920 roku w Małopolsce, prawdopodobnie
w Lanckoronie, a do Podgórza przeniesione w okresie międzywojennym, usytuowane
w rejonie uzdrowiska Matecznego i służyły ludności żydowskiej. Inna koncepcja mówi
o budowie drewnianych willi w Podgórzu dla pracowników kamieniołomu Liban jako
mieszkania socjalne. Obecnie te zabytkowe obiekty znajdują się w stanie ruiny23.
4.3. Historyczne miejsca pamięci
Krakowskie Podgórze stanowi jest miejscem wielu wydarzeń historycznych, które miały
ogromne znaczenie historyczne i na stałe wpisały się w pamięć nie tylko krakowian. Pozostałością po tych wydarzeniach są znajdujące się w jego obrębie miejsca pamięci, zabytkowe place i budynki.
Podczas II wojny światowej, w kwietniu 1940 roku generalny gubernator Hans Frank zażądał wysiedlenia wszystkich zamieszkałych Żydów z terenu Krakowa. Wynikiem tej decyzji były liczne wysiedlenia tysięcy Żydów, a następnie utworzenie w Krakowie żydowskiej dzielnicy dla pozostałych. To właśnie w Podgórzu powstało żydowskie getto otoczone 3-metrowym murem zwieńczonym motywem nagrobków żydowskich. Podzielone
zostało na dwie części: getto „A” dla pracujących i getto „B” dla pozostałych. Do getta
prowadziły 4 bramy (fot. 7). Getto w Krakowie różniło się od pozostałych na okupowanym
terenie. Zostało utworzone w stolicy Generalnego Gubernatorstwa, toteż było stosunkowo niewielkie – liczyło 16-20 tys. mieszkańców. Posiadało także swój ewenement w skali
całej okupowanej Europy – mianowicie aptekę. Była to jedyna apteka wewnątrz murów
getta prowadzona przez właściciela – mgr Tadeusza Pankiewicza, będącego jedynym
nie-Żydem zamieszkałym w getcie24. Apteka „Pod Orłem” była miejscem spotkań,w którym czytało się wiadomości z frontu, prasę podziemną. Właściciel apteki razem z mieszkańcami getta przeżył łapanki, wysiedlenia i wreszcie likwidację getta. W 1983 roku
w pomieszczeniach apteki umieszczono Muzeum Pamięci Narodowej. Tadeusz Pankiewicz za swoją działalność na rzecz pomocy i ratowania Żydów otrzymał medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W getcie
krakowskim zostały przeprowadzone dwie większe akcje wysiedleńcze w 1942 roku do
obozu zagłady w Bełżcu. Głównym placem wysiedleń był Plac Zgody – obecnie Plac Bohaterów Getta. Tutaj odbywały się selekcje, stąd wyruszały transporty Żydów do obozu
21

Dworek pod św. Benedyktem [w:] J. Salwiński, op. cit., s. 57.
www.podgorze.pl/dom-pod-lipkami
23
www.podgorze.pl/wille-przy-zamojskiego
24
Pióro A., Getto w Krakowie – apteka mgra Tadeusza Pankiewicza [w:] Wydarzenia i Miejsca Pamięci Narodowej w Podgórzu, Materiały IV Sesji Podgórskiej, Kraków-Podgórze, 2003, s. 53.
22
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zagłady. Wydarzenia te niejednokrotnie były okrutne i krwawe. Na tym placu również
wymordowano dzieci i starców podczas likwidacji getta. Podczas wysiedleń z krakowskiego getta rozpoczęto równocześnie budowę obozu koncentracyjnego na terenie cmentarza żydowskiego w Płaszowie. Budowa obozu koncentracyjnego przyspieszyła decyzję
o likwidacji podgórskiego getta, która zapadła ostatecznie 13 marca 1943 roku. Część
Żydów zostało wywiezionych do obozu koncentracyjnego Auschwitz, pozostali do obozu
płaszowskiego.

Ryc. 8. Brama do getta w Podgórzu, źródło:
www.holocaustresearchproject.org/ghettos/
krakow/krakow
Fig. 8. The gate to the ghetto in Podgórze
Source: www.holocaustresearchproject.org/
ghettos/krakow/krakow

Obóz Koncentracyjny „Płaszów” był początkowo niemieckim obozem pracy przymusowej, przekształcony w obóz koncentracyjny. Powstał jesienią na terenach dwóch żydowskich cmentarzy przy ul. Abrahama i Jerozolimskiej. Był jednym z trzech Żydowskich
Obozów Pracy (pozostałe 2 zlokalizowano w Bieżanowie i Prokocimiu). Więźniowie obozu zatrudnieni też byli m.in. w pobliskich kamieniołomach byłej firmy „Liban & Ehrenpreis”. Filie obozu Plaszow umiejscowione były przy większych zakładach przemysłowych
m.in. przy Fabryce Naczyń Emaliowanych Oskara Schindlera25. Pozostałością po obozie
koncentracyjnym jest obecnie pomnik pamięci poległych w Płaszowie umiejscowiony na
terenie obozu, obecnie w granicach rezerwatu „Bonarka” (Il.9). Obecnie cały teren obozu
koncentracyjnego „Płaszów” traktowany jest jako cmentarz, gdyż zginęło tam 8-10 tys.
osób.
Wspomniana Fabryka Schindlera (ul. Lipowa 4) obecnie stanowi również element
z przeszłości o znaczeniu historycznym. Powstała zaraz po wybuchu II wojny światowej
z przejęcia dawnych zakładów „Rekord sp. z o.o.” przez niemieckiego przemysłowca
i członka NSDAP Oskara Schindlera. W zakładzie produkowano naczynia emaliowane
wedle tej samej technologii, którą stosowano przed wojną. Uruchomiono w niej także
dział produkcji zbrojeniowej – wykonywano elementy zbrojeniowe na potrzeby Wehrmachtu. Uzyskuje również zgodę na pracę u niego Żydów, którzy stanowili niewątpliwie
tanią siłę roboczą. Jednak zawczasu zorientował się w bestialstwie niemieckiego planu
wobec Żydów. Nie chcąc uczestniczyć w eksterminacji Żydów, musi zaryzykować próbę
walki z okupantem. Za cenę narażania własnego życia, za wszelką cenę postanawia ratować pracujących u niego Żydów oraz ich rodziny. Pod pozorami pracy na rzecz budowania Rzeszy zatrudnia w swojej fabryce coraz większą ilość bezwartościowej siły roboczej. Gdy w drugiej połowie 1944 roku, Niemcy zamierzają wymordować Żydów przed
wycofaniem swoich wojsk przed zbliżającym się frontem wschodnim, Schindler przenosi
fabrykę w Sudety wraz z wszystkimi pracownikami. Opracowuje słynną “Listę Schindlera”, dzięki której wykupuje i przewozi do nowej fabryki w Sudetach ponad 1100 osób –

25

Pióro A., Karlińska W., Krakowskie Getto – przewodnik, Muzeum Pamięci Narodowej „Apteka pod Orłem”,
Kraków, 1995, s. 6.
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ocalając im tym samym życie26. Niezwykle istotne znaczenie historyczne posiada podgórski Plac Niepodległości. To jedno z najważniejszych miejsc narodzin II Rzeczpospolitej. Plac usytuowany jest w pobliżu Rynku Podgórskiego i ograniczony ulicami Kalwaryjska i Zamoyskiego. Jest to pierwsze miejsce w całym Krakowie wyzwolone z rąk zaborców podczas akcji polskich oddziałów w październiku 1918 roku. W tym miejscu powstał w tym czasie ośrodek operacyjny akcji wyzwolenia Krakowa. Poza walorami faktograficznymi (miejsce pamięci narodowej) całość placu posiada wybitne walory krajobrazowe: ekspozycja budowli Kazimierza i Wawelu, mostu im. Piłsudskiego oraz schody do
Parku Bednarskiego27. W sąsiedztwie Placu istniały koszary, po których zostało obecnie
tylko puste miejsce, lecz niezabudowany plac jest niewątpliwie jedną z możliwości upamiętnienia wydarzeń, które miały tu niegdyś miejsce. Zagospodarowanie placu jest obecnie aranżowane w taki sposób, by jak najlepiej oddawało swoją funkcję miejsca pamięci
narodowej.

Ryc.
9.
Pomnik
poległych
Płaszówźródło:
www.holocaustresearchproject.org/ghettos/krakow/krakow
Fig. 9. Monument to the Fallen Płaszów Source:
www.holocaustresearchproject.org/ghettos/krakow/krakow

5. REWITALIZACJA PODGÓRZA
Dzielnica XIII Krakowa, jak wykazano powyżej, to obszar charakteryzujący się niezwykłym bogactwem przyrodniczym i kulturowym. Wiele z nich poddanych jest obecnie procesom niszczenia, degradacji. Jest to szczególnie widoczne na terenie historycznie
ukształtowanej części dawnego miasta (obecnie Stare Podgórze), gdzie zabytkowe budowle, tworzące urbanistyczną tkankę Podgórza uległy znacznemu, zniszczeniu i wymagają konserwacji. Dla tej części Podgórza konieczne jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju tej części Krakowa oraz poprawy
jakości życia mieszkańców, a także przybywających tu turystów. Proces rewitalizacji ma
więc tu na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które
spowodowały jego degradację. W tym aspekcie można mówić o rewitalizacji jako rozwoju
infrastrukturalno – przestrzennym, który ma się dokonać poprzez zachowanie dziedzic26
27

www.podgorze.pl/fabryka-oskara-schindlera
Żółciak J., Plac Niepodległości [w:] Wydarzenia i Miejsca Pamięci..., op. cit., s. 83.
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twa kulturowego (dzięki remontom, modernizacji i konserwacji zabytkowych obiektów
oraz przestrzeni publicznej) oraz poprawę środowiska naturalnego. Stare Podgórze utraciło
niewątpliwie
swoją
dawną
funkcję
–
centrum
byłego
miasta.
Po włączeniu obszaru w obręb granic administracyjnych Krakowa, „śródmiejska” część
Podgórza stopniowo stawała się obszarem zapomnianym. Rynek Podgórski wraz z otoczeniem, niegdyś administracyjne centrum Podgórza, ulegało degradacji, a w okresie
powojennym otrzymał nowy wystrój przestrzeni publicznej, który zakłócił jego historyczny
charakter. Zabytkowe kamienice i dworki, tworzące pierzeję rynku, zaczęły stopniowo
tracić na znaczeniu, a zapomniane i nie poddawane konserwacji, niszczały. Oprócz historycznie ukształtowanej części Podgórza, rewitalizacji wymagają również cztery inne obszary dzielnicy XIII: Zabłocie - jako przemysłowa część dzielnicy oraz elementy przyrodnicze dzielnicy: Staw Paszowski i Zalew Bagry, a także Krzemionki z Kopcem Krakusa.
5.1. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa
Ze względu na konieczność zidentyfikowania i wyznaczenia na terenie miasta Krakowaobszarów kryzysowych, wymagających ożywienia i odnowy, w 2005 r. stworzono Miejski
Program Rewitalizacji Krakowa. Jego głównym celem jest określenie obszarów problemowych w mieście i podjęcie odpowiednich działań, mających zniwelować negatywne
zjawiska i doprowadzić do zrównoważonego rozwoju, także w aspekcie funkcjonalnoprzestrzennym. MPRK jest podstawą do tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji
dla wybranych, zdefiniowanych w dokumencie obszarów kryzysowych. A z kolei Lokalne
Programy Rewitalizacji są warunkiem koniecznym do przyznawania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej28.
Na obszarze Krakowa wyznaczono osiem zespołów rewitalizacyjnych (il. 10), wśród których znalazły się również tereny wchodzące w obręb dzielnicy XIII:
– Obszar II: Stare Podgórze, Zabłocie, Mateczny, Bonarka, Kopiec Krakusa, Heltmana,
część Grzegórzek Wschód i Grzegórzek Północ, Staw Płaszowski (Płaszów)
– Obszar VI: Płaszów (Zalew Bagry), tereny przemysłowe i kolejowe (Zarzecze, Rybitwy,
Podgaje)
5.2. Lokalne programy rewitalizacji w Podgórzu
Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta, swoim zasięgiem obejmuje również historycznie ukształtowaną część dzielnicy XIII – Stare Podgórze.
W Starym Podgórzu zachowała się barokowo-klasycystyczna struktura architektonicznourbanistyczna. Dla struktury urbanistycznej Podgórza, duże znaczenie ma fakt, iż miasto
zostało stworzone w XVIII w/ przez Austriaków zgodnie z ówczesnymi oświeceniowymi
wzorcami w zakresie architektury i urbanistyki – założeniem urbanistycznym była symetryczna kompozycja na osi północ – południe. W zachodniej części obszaru, znajduje się
obecnie nowa zabudowa wielorodzinna, która stanowi uzupełnienie zabudowy dzielnicy,
ale zarazem zakłóca obraz Starego Podgórza poprzez swą niską jakość architektoniczną
oraz w niektórych wypadkach brak dostosowania kubatury do otaczającej zabudowy. Pierzeje ulic są niejednokrotnie tworzone przez obiekty nieestetyczne, posiadające niski
standard techniczny. Taki stan obiektów budowlanych wynika niewątpliwie z poważnego
deficytu prac remontowych – przeważająca ilość obiektów w ostatnich dziesięcioleciach
nie była modernizowana. Przestrzenie publiczne są tutaj zaniedbane i zdominowane
przez ruch kołowy. O szczególnej malowniczości Podgórza decyduje włączenie w układ
urbanistyczny miasta wzgórz Krzemionek, które nie tylko stanowią tło zabudowy, ale
gdzieniegdzie tworzą nawet fragmenty pierzei ulic. Znaczącym atutem jest również położenie nad Wisłą, otwierające panoramy widokowe na Wawel i Kazimierz oraz duża ilość
terenów zielonych, które są źle utrzymane. Działania modernizacyjne przeprowadzone
28

http://www.rewitalizacja.krakow.pl/index.php?expMen=149&loc=l&LANG=PL&MENU=l&TYPE=ART&ART_ID
=424
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w Parku Bednarskiego, polegające na wprowadzeniu nowych elementów zagospodarowania i zmianie nawierzchni ścieżek, zniszczyły historyczne wartości tego obszaru. Cały
podobszar leży w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ochrony sylwety miasta29. Wszystkie te elementy stały się czynnikami przeprowadzanego procesu rewitalizacji Starego Podgórza.

Ryc. 10. Zespoły Rewitalizacyjne w Krakowie, źródło: http://www.rewitalizacja.krakow.pl
Fig.10. Regeneration Areas In Cracov, source: http://www.rewitalizacja.krakow.pl

Szczególne znaczenie w procesie odnowy i ożywienia tej części Podgórza ma niewątpliwie aspekt respektowania historycznej, przyrodniczej i kulturowej wartości obiektów.
Ważnym elementem jest również konieczność poprawy środowiska przyrodniczego oraz
modernizacja przestrzeni publicznych. Duże znaczenie ma również wykorzystanie walorów Wisły i jej bulwarów jako ważnej osi kompozycyjnej miasta i włączenie do struktury
miasta jako elementu przestrzenno-funkcjonalnego.
Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia
Zabłocie to przede wszystkim przemysłowy fragment miasta, powstały na terenie dawnej
osady pełniącej rolę portu i składu solnego. Przemysłowy rozwój obszaru przypada na
początek XX wieku i wiąże się z lokalizacją kilku fabryk i szeregu mniejszych zakładów
produkcyjnych. Po wojnie przemysłowy charakter dzielnicy został wzmocniony lokalizacją
nowych zakładów produkcyjnych i obiektów o charakterze magazynowym. Rozpoczęty
w latach 90-tych proces transformacji ekonomicznej spowodował szereg zmian w sferze
przemysłu. Likwidacja części zakładów produkcyjnych znalazła odbicie w sferze społecznej – obszar utracił dotychczasowe miejsca pracy, jak i przestrzennej– upadające zakłady
uwalniały zajmowane tereny i obiekty, które zaczęły ulegać zniszczeniu i dekapitalizacji.
Przez długi czas obszar nie posiadał innych niż przemysłowe, silnie wykształconych więzi
z pozostałą częścią miasta, co przyspieszyło procesy degradacji przestrzennej. Obecnie
Zabłocie stanowi potencjalnie jeden z ważniejszych obszarów rozwojowych miasta Krakowa. Lokalizacja na prawym brzegu Wisły odcinała przez lata tę część miasta od śródmiejskiego obszaru o wysokich walorach historycznych i estetycznych. Otwarcie Mostu
29

http://www.rewitalizacja.krakow.pl/_obrazki/File/LPR_Stare_Miasto_19_06_08_light.pdf
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Kotlarskiego w 2002 roku połączyło Zabłocie z lewobrzeżnymi Grzegórzkami. Drugim
ważnym od lat połączeniem Zabłocia z lewobrzeżną częścią miasta jest Most Powstańców Śląskich związany historycznie z sąsiadującym z Zabłociem obszarem Podgórza 30.
Obszar Zabłocia objęty jest różnymi formami ochrony konserwatorskiej. Ważnym ze
względu ochrony dziedzictwa kulturowego jest utrzymanie różnorodności charakteru zabudowy trzech wyodrębnionych części obszaru Zabłocia, przy założonej spójności funkcjonalno-przestrzennej całego obszaru. W obszarze objętym Programem Rewitalizacji
szczególne miejsce zajmuje Plac Bohaterów Getta, ze względu na wartość objętych
ochroną konserwatorską kamienic, które go otaczają, a także z uwagi na na wartość
emocjonalną przestrzeni związanej z martyrologią społeczności żydowskiej Krakowa.
Jako obszar wskazany do rewitalizacji ujęta zastała również Apteka pod Orłem oraz ciągi
ulic śródmiejskich stanowiących fragment głównej osi kompozycyjnej Starego Podgórza.
Do obiektów o znaczeniu szczególnym nie tylko ze względu na wartość rozwiązania architektonicznego, ale również z uwagi na znaczenie symboliczne, należy dawna Fabryka
Naczyń Emaliowanych (później DEFA), która przeszła do historii jako „Fabryka Schindlera”. Godna uwagi jest wartość architektoniczna budynku administracyjnego, ochronie
podlega forma architektoniczna, szczególnie elewacja tylna, brama wjazdowa oraz
część wnętrz (schody). Zachowane powinny być najstarsze, przedwojenne hale fabryczne oraz portiernia. Sam teren fabryki wymaga dodatkowo upamiętnienia obecności obozu
żydowskiego.
Obszar Zabłocia jest terenem, który uległ degradacji wywołanej działalnością przemysłową. W postępującej obecnie odnowie obszaru największe znaczenie ma renowacja zasobów mieszkalnych, rozwój funkcji rekreacyjno sportowych oraz tworzenie przestrzeni
publicznych. Plan przewiduje restrukturyzację i rewitalizację terenów poprzemysłowych
poprawiając wizerunek tej części miasta, definiując nowy układ urbanistyczny Zabłocia
oraz kształtując w nim nowy ład przestrzenny w integracji z miastem i rzeką Wisłą. Poza
strefą przestrzenną Zabłocia w nowym zdefiniowanym w planie układzie komunikacyjnym
rozwinie się struktura instytucjonalna oraz kulturalna: na terenie Zabłocia plan przewiduje
realizację centrów kulturalnych i biznesowych, także w historycznym zespole obiektów
Fabryki Schindlera, rozwój Kampusu Krakowskiej Szkoły Wyższej. Przewiduje również
rewaloryzację Bulwarów Wisły, w celu uzyskania znaczącej aktywizacji funkcjonalnej
brzegów rzeki i samej rzeki Wisły oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej brzegów31.
W rewitalizacji obszaru dzielnicy XIII duże znaczenie ma również ochrona przyrody. Rewitalizacja ma zapewnić zintegrowaną ochronę wartości kulturowych i historycznych oraz
środowiska przyrodniczego. Ma to polegać na zachowaniu dziedzictwa historycznego
oraz wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także zapewnieniu warunków dla ekspozycji wartości historycznych i przyrodniczych - martyrologii, kultury militarnej, ornitologii
i botaniki, archeologii i geologii, jak również zapewnić warunki udostępnienia niektórych
terenów z uwzględnieniem funkcji pamięci historycznej, kontemplacji i edukacji.
Ochrona przyrody ma znaczenie w rewitalizacji terenów dwóch podgórskich zbiorników
wodnych: Stawu Paszowskiego i zalewu Bagry. W planie przyjęto czytelną dyspozycję
przestrzenną w zakresie rozmieszczenia różnorodnych form wypoczynku, a także zachowanie właściwych standardów obsługi użytkowników w zakresie usług, infrastruktury
technicznej i ochrony wody zbiornika. Elementami układu przestrzennego, łączącym poszczególne części struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów, są główne ciągi piesze. Wokół zbiorników wyznaczono również tereny o funkcji przyrodniczej mające na celu
ochronę ostoi ptactwa i tarliska ryb, umożliwiające także wędkarskie wykorzystanie
akwenów.

30
31

http://www.rewitalizacja.krakow.pl/_obrazki/File/Lokalny%20Program%20Rewitalizacji%20Zablocia_09.pdf
www.bip.krakow.pl/?dok_id=14330&sub_dok_id=14330
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6. PODSUMOWANIE
Krakowska dzielnica XIII jest obszarem niezwykle atrakcyjnym, także turystycznie. Cechuje go bowiem duża ilość walorów przyrodniczych oraz kulturowych. Głównymi walorami przyrodniczymi obszaru są miejsca zachowanych ostoi roślin i zwierząt (Zalew Bagry, Staw Płaszowski) oraz chronionych elementów przyrody nieożywionej: Rezerwat
Geologiczny „Bonarka”. Duże znaczenie mają również elementy przyrodnicze, na których
obecny kształt miała wpływ działalność człowieka. Są to nieczynne kamieniołomy wapieni, wykorzystywane na różne cele: m.in. Park Bednarskiego, stanowiący niezwykle ciekawy rodzaj adaptacji nieczynnego wyrobiska na park miejski służący głównie rekreacji.
Znaczenie przyrodnicze oraz kulturowe ma znajdujący się w Podgórzu Kopiec Krakusa –
legendarnego założyciela Krakowa – uważany za mogiłę owego władcy. Obiekt ten stanowi również ważny punkt widokowy, z którego rozciąga się panorama na cały Kraków.
Wśród walorów ukształtowanych przez człowieka największe znaczenie historyczne i kulturowe mają obiekty będące pozostałościami po funkcjonującym na tym obszarze podczas II wojny światowej krakowskim getcie: muzeum Apteka pod Orłem, Plac Bohaterów
Getta, Fabryka Schindlera oraz pozostałości po obozie koncentracyjnym „Płaszów”. Niezwykłą wartość historyczną ma również Plac Niepodległości, który jako pierwszy był
świadkiem wyzwolenia państwa polskiego w 1918 roku. Grupę walorów antropogenicznych Podgórza stanowią również zabytkowe obiekty sakralne, zaprojektowane przez
znanego polskiego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Znaczenie historyczne ma także
najstarszy obiekt sakralny dzielnicy XIII – kościół św. Benedykta, którego początki datowane są na okres jeszcze przed powstaniem państwa polskiego.
Dzielnica XIII Krakowa to obszar posiadający znaczny zasób walorów przyrodniczych
i kulturowych, które z czasem uległy procesom niszczenia i obecnie wymagają rewitalizacji. Wartości te są kanwą do rozwoju funkcjonalno-przestrzennego Podgórza, a także do
powstania nowych możliwości turystycznego wykorzystania tego potencjału. Wśród nowych możliwości rozwoju turystyki w Podgórzu należy wymienić możliwości zagospodarowania na cele turystyczne i rekreacyjne nieczynnych kamieniołomów (np. na parki miejskie o szerokim programie funkcjonalnym), stworzenie nowych szlaków turystycznych
oraz rozwój turystyki zainteresowań. Duże znaczenie ma również ochrona cennych pod
względem przyrodniczym i kulturowym miejsc, które dotychczas nie zostały objęte żadną
formą ochrony prawnej: m.in. kopiec Krakusa, zalew Bagry, kamieniołom Liban. Tereny
poeksploatacyjne Podgórza, nawet jeśli na ich obszarze nie ma obiektów kwalifikujących
się do ochrony, mogą być interesującymi obiektami geoturystycznymi. Niezbędna jest
jednak popularyzacja odpowiednio ukształtowanych nieczynnych kamieniołomów jako
obiektów geoturystycznych.
Rozwój Podgórza postępuje raczej średnim tempem, gdyż w kilku przypadkach za rangą
walorów wciąż nie nadąża rozwój infrastruktury - także turystycznej (mała liczba szlaków
turystycznych i ścieżek dydaktycznych) koniecznej jako baza dla potencjalnych turystów.
Potencjał turystyczny tej części Krakowa nie jest więc w pełni wykorzystany. Istnieje potrzeba popularyzacji znaczenia poznawczego i dydaktycznego cennych zarówno pod
względem przyrodniczym, jak i kulturowym obiektów Podgórza.

NATURAL AND HISTORICAL DETERMINATIONS OF CRACOWIAN
PODGÓRZE DEVELOPEMENT AS FACTORS OF REVITALIZATION
Cracov District 13 is a very attractive area, including tourists. It is characterized by a large
number of natural and cultural values. The main area of natural beauty are preserved
sites of plants and animals (Zalew Bagry, Staw Płaszowski) and the protected elements
of inanimate nature Reserve Geology “Bonarka”. Also prominent are the natural elements
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on which the present shape was influenced by human activity. For example, there are
limestone quarry, used for different purposes: Bednarski’ Park, which is a very interesting
kind of adaptation of inactive workings of an urban park serving mainly leisure. Natural
and cultural importance is located in Podgórze Krakus’s Mound - the legendary founder
of Cracov - considered to be the ruler of this grave. This object is also an important vantage point from which panoramic views of the entire City. Among the advantages of a
man shaped by the most important historic Cracov ghetto: Apteka pod Orłem Museum,
Bohaterów Getta’s Square, Schindler’s Factory, and residue after the concentration camp
“Płaszów”. Extraordinary historical value is also Independence Square, who first witnessed the liberation of the Polish state in 1918. A group of anthropogenic values in
Podgórze are also historic religious buildings, designed by the renowned Polish architect
John Sas-Zubrzycki. Historical significance is also the oldest religious building area XIII
St. Benedict’s church, dates back to the period before the creation of the Polish state.
District 13 of Cracov is an area with substantial amount of natural and cultural assets,
which in time were the processes that currently require the destruction of revitalization.
These values are the canvas for the functional and spatial Podgórze’s development and
to create new tourism opportunities to realize this potential. This is particularly evident in
the historically formed part of the former city (now the Old Podgórze), where historic
buildings, creating the urban fabric has been greatly Podgórze, destruction and maintenance. The most important is revitalization as the development of infrastructural - spatial,
which is to be made through the preservation of cultural heritage (through repairs, upgrading and maintenance of historic buildings and public space) and improving the environment. Zabłocie is another part of the 13 District, requiring revitalization. Zabłocie area
is an area that suffered the degradation caused by industrial activity-ence. The currently
ongoing renewal area is crucial for the renovation of residential-Sobów, the development
of sport and recreation function, and create public spaces.
Among the new opportunities for tourism development in Podgórze replace the development opportunities for tourism and recreational disused quarries, the creation of new tourist routes and tourism development interests. Is also very important in terms of protecting
valuable natural and cultural sites that have not yet been covered by any form of legal
protection, among others Krakus’ Mound, Bagry lake, quarry Liban. Areas voids may be
interesting objects of geological tourism.
Podgórze’s development is progressing rather medium pace, since in several cases, the
ranking values are still not kept pace with the development of infrastructure. Development
of tourist infrastructure is too weak (low number of hiking trails and nature trails). The
tourism potential of this part of Cracov is not fully exploited. There is a need to popularize
the importance of teaching cognitive and valuable in terms of natural and cultural objects
in Podgórze district.
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ROBOTNICZE OSIEDLA MIESZKANIOWE W LATACH
FUNKCJONOWANIA CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
NA OBSZARZE KIELECKO-RADOMSKIM
WORKERS’ HOUSING ESTATES DURING THE YEARS OF CENTRAL INDUSTRIAL
DISTRICT IN THE KIELCE-RADOM AREA

Marcin Furtak
dr inż. arch.
Politechnika Krakowska
Wydział Architektury

STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia historię budowy osiedli robotniczych, powstałych w latach funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego 1936-1939. Jest próbą nakreślenia cech
charakterystycznych procesu inwestycyjnego, od momentu powstania koncepcji, poprzez
finansowanie, a skończywszy na ukształtowaniu formalnym i funkcjonalnym. Autor akcentuje, w sposób szczególny, założenia architektoniczne i urbanistyczne nawiązujące do
ideii modernizmu i funkcjonalizmu dwudziestolecia międzywojennego.
Słowa kluczowe: COP, modernizm, funkcjonalizm, osiedla robotnicze
ABSTRACT
The article presents the history of workers' housing that were errected during the years of
functionality of the Central Industrial District from 1936 to 1939. It attempts to outline the
characteristics of the investment process from its conception, through financing, through
to formal and functional solutions. The author emphasizes, in a special way, architectural
and urban assumptions referring to the functionalism and modernism conceptions during
the interwar period.
Key words: COP, modernism, functionalism, workers’ estates

414

p r z e s t r z e ń

i

FORMa ‘15

TŁO HISTORYCZNE
Druga połowa lat 30-tych XX wieku to dla odradzającej się Rzeczpospolitej okres największej, poza budową portu w Gdyni, inwestycji dwudziestolecia międzywojennego.
Centralny Okręg Przemysłowy, bo o nim mowa, powołano do życia uchwałą sejmu
o zwiększeniu funduszy na realizację 4-letniego planu inwestycyjnego z dnia 10 lutego
1937 roku.
Sprowadzenie powstania COP - przedsięwzięcia namaszczonego przez ministra skarbu
Eugeniusza Kwiatkowskiego do tej umownej daty byłoby jednak dużym uproszczeniem.
Prace nad przygotowaniem projektu Okręgu trwały z przerwami już od 1922 roku, kiedy
to sztab wojskowy na kanwie doświadczeń z wojny polsko – bolszewickiej i w obliczu
możliwości kolejnych konfliktów, zdecydował o rozmieszczeniu strategicznych punktów
przemysłu zbrojeniowego w rejonie wideł Wisły i Sanu.

Ryc. 1. Mapka COP. Źródło: Archiwum Państwowe w Radomiu, Akta
Miasta Radomia, sygn. 8436
Fig. 1.COP map. Source: National
Archive in Radom

Obszar ten, uposażając korzystnymi z punktu widzenia inwestorów ulgami podatkowymi,
nazwano „trójkątem bezpieczeństwa”. Od tej pory na terenach czterech województw:
kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego rozwijały się fabryki, zakłady i manufaktury. Tradycje przemysłowe zakorzenione mocno zwłaszcza na ziemi kielecko – radomskiej, pielęgnowano tu od niepamiętnych czasów przedhistorycznych dymarek świętokrzyskich, aż po Zagłębie Staropolskie w XIX wieku.
Centralny Okręg Przemysłowy poza wymiarem strategicznym, ekonomicznym i społecznym, niósł za sobą zwiększony ruch budowlany i wszechstronną zmianę organizacji
przestrzeni.
Organem odpowiedzialnym za kształtowanie założeń przestrzennych C.O.P-u było
w skali globalnej Biuro Planowania Krajowego, utworzone przy gabinecie wicepremiera
Kwiatkowskiego. W poszczególnych obszarach Okręgu za wygląd tkanki urbanistycznej
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odpowiadały Biura Regionalnego Planu Zabudowania powoływane w latach 30-tych
w całej Polsce.1
Ponieważ prace nad powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego poprzedziły projekty 4-letniego planu inwestycyjnego, jako ramy czasowe dla niniejszej publikacji przyjęto lata 1936-1939. Interesujący nas rejon to ziemia kielecko – radomska, obszar „A” Centralnego Okręgu Przemysłowego, który w przeciwieństwie do rzeszowszczyzny mało kto
łączy z budową C.O.P-u..
W ślad za rozbudową fabryk, hut i zakładów, rosło zapotrzebowanie na mieszkania dla
najprężniej rozwijającej się społeczności – robotników, majstrów i urzędników. Zwiększająca się liczba ludności miejskiej zmusiła instytucje państwowe, a także władze i zarządy
przedsiębiorstw, do interwencji na rynku mieszkaniowym. Jej efektem, mimo skromnych
budżetów zainteresowanych organów, stały się nowopowstałe osiedla mieszkaniowe.
Urozmaicając krajobrazy Starachowic, Skarżyska, Radomia i innych miast obszaru „A” na
trwałe wpisały się w pejzaże tych miejscowości i wydają się być interesującą spuścizną
międzywojennej Polski.
OSIEDLA ROBOTNICZE
Swoją wędrówkę po osiedlach mieszkaniowych Centralnego Okręgu Przemysłowego
zacząć należy w Skarżysku Kamiennej, a wł. jego obrzeżach – terenach wsi Wołów.

Ryc. 2. Osiedle „Praca”. Na planie
widoczna sygnatura arch. Michała
Niedzielskiego, który prawdopodobnie projekt jedynie zatwierdzał.
Źródło: Archiwum Państwowe w
Kielcach. Akta UWK I, sygn. 18433
Fig. 2. „Praca” estate. The signature
of arch. Niedzielski noticable on the
bottom of plan. He was responsible
for accepting the plan. Source:
National archive in Kielce

Właśnie tam, za sprawą rzemieślników Państwowej Fabryki Amunicji powołano do życia
spółdzielnię “Praca”. W 1934 roku, po usilnych zabiegach pracowników, dyrekcja fabryki
sondowała w magistracie miejskim możliwość wybudowania osiedla. Miasto reprezentowane przez burmistrza Franciszka Fałkowskiego opiniowało prośbę pozytywnie, jednocześnie wskazując, że budowa może dodatkowo stymulować rozwój całego ośrodka.2

1

Centralny Okręg Przemysłowy podzielono na trzy obszary opatrując je literami. Obszar A (radomsko – kielecki) stał się odpowiedzialny za surowce, obszar B (lubelski) z racji bogactwa urodzajnych gleb za aprowizację a
obszar C (sandomiersko – rzeszowski) został właściwym rejonem przetwórczym. Razem terytoria C.O.P (49432
km2) zamieszkiwało 4 664 900 osób.
2
Pismo Burmistrza Skarżyska do PWU Fabryka Amunicji w Skarżysku – 17.XII.1934
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Osiedle budowano na potrzeby fabryki związanej z produkcją wojskową, dlatego autorem
pierwszego projektu zagospodarowania terenów wyznaczonych pod budowę był projektant z ramienia wydziału zabudowania osiedli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – inż.
arch. Stanisław Barylski. Już w 1933 roku zakładał on budowę olbrzymiego założenia
(najprawdopodobniej całej gminy), z domem gminnym, domem ludowym, szpitalem,
szkołą, rzeźnią, kościołem, stacją autobusową i rynkiem.
Przewidywano uzbrojenie terenu w park miejski, plac dla dzieci, aleje spacerowe oraz
stadion. Pierwszym etapem prac miały być dwie uliczki zabudowane w sposób oszczędny
i praktyczny. Jak się później okazało te dwie uliczki stały się jedynym zrealizowanym
elementem całej koncepcji.3

Ryc. 3. Elewacja frontowa domku na
koloni „Praca” w Skarżysku. Źródło:
fot. Marcin Furtak
Fig. 3. Front elevation of building on
„Praca” estate. Source: photo by M.
Furtak

Ryc. 4. Elewacja ogrodowa domku
na koloni „Praca” w Skarżysku.
Źródło: M. Furtak
Fig. 4. Garden elevation of building
on „Praca” estate. Source: photo by
M. Furtak

Perturbacje związane z kredytowaniem inwestycji i własnością gruntów sprawiły, że dopiero pod koniec 1936 roku lokalny budowniczy Mieczysław Lasota przystąpił do prac
budowlanych. Dzięki finansowaniu z funduszu Towarzystwa Osiedli Robotniczych, oraz
zastrzykowi gotówki z Banku Gospodarstwa Krajowego, Osiedle “Praca” (używano rów3

APK UWK I, zbiór kartograficzny, syg. 770
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nież określenia „Osiedle Bór”) ukończono w lutym 1937 roku. Łącznie wybudowano 28
domków z 56 mieszkaniami lokując je poza obrębem Skarżyska, na zachód od niego.4

Ryc. 5. Plan osiedla „Klarnerowo”.
Źródło: Archiwum Państwowe w
Starachowicach. Akta – mapy różne.
Fig. 5 Plan of „Klarnerowo” estate in
Starachowice. Source: National
Archive in Starachowice.

Najmniejszą jednostkę osiedla – dom bliźniaczy (autorem był słynny projektant z ramienia
T.O.R. arch. R. Piotrowski z Warszawy) zaprojektowano jako założenie piętrowe, z elewacjami kalenicowymi na osi wschód – zachód. Ściana wewnętrzna dzieliła obiekt symetrycznie na dwie części. Połowa domu składała się z jednego pokoju – saloniku, alkowy,
kuchni, klozetu na parterze oraz sypialni i strychu na piętrze. W ten sposób w zależności
od kondygnacji wyraźnie zróżnicowano podział na część dzienną i nocną.
W każdym mieszkaniu doprowadzono do kuchni wodę i przygotowano zlew. W centrum
rozplanowania znalazł się wolnostojący komin. Domki nie posiadały podpiwniczenia. Na
piętrze, przestrzeń strychową większość mieszkańców zaadoptowała na potrzeby drugiego pokoju lub sypialni. Jednocześnie funkcję magazynową mogły pełnić drewniane
komórki znajdujące się w ogrodach.
Architekturę budynków cechowała oszczędność środków wyrazu. Elementem charakterystycznym domków stała się kamienna podmurówka, funkcjonalna stolarka oraz pionowe
szalowanie poddasza w osi elewacji.
Całość tonęła w obszernych zieleńcach tworząc swoiste przedmieście znane z koncepcji
miasta – ogrodu.
Kolejnym interesującym przykładem koloni powstającej na Kielecczyźnie pod auspicjami
zakładu pracy jest osiedle Klarnerowo.
Klarnerowo, swą nazwę zawdzięcza głównemu orędownikowi budowy osiedla, prezesowi
rady nadzorczej Zakładów Starachowickich – inż. Czesławowi Klarnerowi. Klarner, który
dwukrotnie obejmował tekę ministerialną zakładał je jako osiedle dla słabiej uposażonych
pracowników. Lokalizacja na północnym zboczu Starachowic została zaproponowana
prawdopodobnie przez arch. Stefana Siennickiego.5
Podobnie jak w przypadku osiedla w Skarżysku, kredytodawcami stały się B.G.K. oraz
T.O.R. Ta ostatnia instytucja miała również niebagatelny wpływ na ostateczny wygląd
kolonii, ściśle współpracując z Towarzystwem Starachowickich Zakładów Górniczych.
Dyrekcja Zakładów własnym sumptem wystawiła 10 domków bliźniaczych, natomiast 25
domków finansowało Towarzystwo Osiedli Robotniczych. Następnie, do końca 1939 ro4
5

APK Akta Gminy Bliżyn, sygn. 231, indeks spraw budowlanych
E. Pustoła – Kozłowska, M. Rozbicka – Osiedla przyzakładowe Starachowic 1918- 1939.
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ku, wybudowano kolejne 20 domków – w sumie 55 budynków dla 110 rodzin. Ulice osiedla wybrukowano i ułożono chodniki. Wodę bieżącą doprowadzono do działek za pomocą
ulicznych hydrantów.6

Ryc. 6. Osiedle „Klarnerowo”. Źródło:
Autor fotografii nieznany. Zbiory
własne
Fig. 6. „Klarnerowo” estate. Source:
Photographer unknown. Own collection.

Ryc. 7. Dom bliźniaczy na osiedlu
„Klarnerowo”. Źródło: fot. M. Furtak
Fig. 7. Semi detached house on
„Klarnerowo” estate. Source: photo
by M. Furtak

Domki usytuowano ok. 10 metrów od jezdni (obecnie ul. Partyzantów) orientując je zgodnie z kierunkami świata. Połowa bliźniaczego domku na Klarnerowie składała się z pokoju, kuchni oraz alkowy. To symetryczne założenie zakładało, że pokój połączony z alkową
znajdował się zawsze po stronie południowej, natomiast kuchnia wraz z klatką schodową
(drewniane schody zabiegowe) i niewielką sionką otwierały się na północ. W centrum
rzutu poszczególnych mieszkań umiejscowiono komin. Jego przewody obsługiwały
z jednej strony kuchnię a z drugiej piec grzewczy. Wejścia znalazły się po stronie
wschodniej i zachodniej w ścianach szczytowych budynku.7
Osiedle funkcjonuje do dzisiaj i choć większość budynków została przebudowana nadal
można zaobserwować jego charakterystyczną konwencję.
W 1933 roku, w czasie trwania kryzysu gospodarczego i pogłębiającego się bezrobocia,
rząd Rzeczpospolitej podjął decyzję przeniesienia ok. 2000 osób z terenów Zagłębia
Dąbrowskiego, celem rozbudowy Kamieniołomów Państwowych w Zagnańsku. Niedawni
mieszkańcy Zawiercia, Sosnowca i Olkusza chwilowe schronienie znaleźli w okolicznych
wioskach, jednakże dyrekcja kamieniołomów stanęła przed problemem zapewnienia swoim pracownikom trwałego miejsca zamieszkania.8
6

T.O.R. – Elaboraty i protokoły – Osiedle “Praca” 1935 – 1939. Maszynopis
Archiwum Państwowe w Starachowcach – Zbiór FSC (Wielki Piec), sygn. 1967
8
Kalendarium Historyczne Przedsiębiorstwa – Kamieniołomy w Wiśniówce. Maszynopis.
7
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Ryc. 8. Plan budynku typowego na
osiedlu w Zagnańsku. Źródło: inwentaryzacja własna
Fig. 8. Typical building scheme in
Zagnańsk. Source: own stocktaking

Osiedle w Zagnańsku zaplanowano w ministerialnym Biurze Budowy Osiedli a projektował je pierwszy jego kierownik, inż. arch. Aleksander Kodelski – znany min. in. z realizacji
stacji kolejki górskiej na Kasprowy Wierch. Prace budowlane rozpoczęto w marcu 1936
roku (pierwszych 7 domków bliźniaczych). W sumie wybudowano 17 domków dwurodzinnych bliźniaczych, dom zbiorowy, 7 domków czterorodzinnych. W domu zbiorowym
przewidziano centralne ogrzewanie. 24 domki bliźniacze powstawały w dwóch typach robotniczym i urzędniczym. Oba różniły się od siebie nieznacznie powierzchnią użytkową,
układem pomieszczeń oraz ilością wejść. Dom urzędniczy posiadał niezależną komunikację dla każdego mieszkania natomiast dom robotniczy wyposażono w jedno wspólne
wejście na każdą bliźniaczą połowę.
Architekturą domki nawiązywały do podobnych obiektów skandynawskich, lub uproszczonych form podhalańskich. Przekrywał je dwuspadowy dach przekryty czerwoną dachówką na drewnianej więźbie. Przebijały go dwa okazałe kominy. Podobnie jak na Klarnerowie domki otrzymały facjatkę z dwoma otworami okiennymi od strony południowej.
Fundament, ściany piwnic, schody zewnętrzne oraz cokół wykonano z kamienia. Szalowane ściany szczytowe urozmaicono otworami okiennymi i wywietrznikami różnych
kształtów, z typową dla dwudziestolecia międzywojennego stolarką. Cechą charakterystyczną są także odsłonięte, nagie belki okapowe i jednolite zielone ogrodzenie wykonane z deszczułek jednakowo dla całej kolonii (niestety niezachowane). Wewnątrz zdobiła
je ładna, profilowana drewniana balustrada.
Ostatnim osiedlem mieszkaniowym prezentowanym w niniejszym artykule jest kolonia
Towarzystwa Osiedli Robotniczych w Radomiu (ulokowana przy ulicy Struga).
W 1936 roku powstał pierwszy 3-piętrowy budynek mieszkalny. Projektantami koncepcji
urbanistycznej osiedla i jego zabudowań byli prawdopodobnie architekci warszawscy
z ramienia T.O.R. Rysunki zatwierdzał naczelnik Wydziału Technicznego Zarządu Miasta
Radomia, architekt T. Soczyński.9
W odróżnieniu od wcześniejszych kolonii, mamy tu do czynienia z zabudową blokową,
w ramach której postały 4 jednostki, każda licząca ponad sześćdziesiąt mieszkań. Bloki
usytuowano szeregowo, a przestrzeń między nimi wypełniła wspólna dla wszystkich
mieszkańców zieleń.

9

Urząd Miasta Radomia, zbiory projektów budynków miejskich.
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Ryc. 9. Osiedle w Zagnańsku.
Źródło: fot. M. Furtak
Fig. 9. Housing estate in Zagnańsk. Source: photo by M.
Furtak

Ryc. 10. Domek ona osiedlu w
Zagnańsku. Źródło: fot. M.
Furtak
Fig. 10. Building on housing
estate in Zagnańsk. Source:
photo by M. Furtak

Ryc. 11. Pierwszy blok na osiedlu TOR w Radomiu. Źródło: fot.
M. Furtak
Fig. 11. First block on TOR
estate in Radom. Source: photo
by M. Furtak

MARCIN FURTAK, Robotnicze osiedla mieszkaniowe

Ryc. 12. 1. Drugi blok na osiedlu
TOR w Radomiu. Źródło: fot. M.
Furtak
Fig. 11. Second block on TOR
estate in Radom. Source: photo
by M. Furtak

Ryc. 13. Trzeci blok w Radomiu.
Źródło: Urząd Miasta Radomia,
zbiory
projektów
budynków
miejskich
Fig. 13. Third block on TOR
estate in Radom. Source: City
council archive

Ryc. 14. Trzeci blok w Radomiu.
Źródło: fotografia własna
Fig. 14. Third block on TOR
estate in Radom. Source: photo
by M. Furtak
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Dwa pierwsze budynki zyskały ryflowany, wysoki cokół, podłużne sześcioskrzydłowe
okna przeprute potrójnym szprosem, oraz część centralną podkreśloną przez wypiętrzenie i trzy duże kwadratowe okna klatki schodowej. Po zmianach, w trakcie prac wykonawczych, środkowa partia domów częściowo zatraciła dominujący charakter.
Architekturę pozostałych boków cechowały charakterystyczne lizeny podkreślające przeszklenie schodów, narożne balkoniki przypisane skrajnym mieszkaniom i wyprawa tynkowa w module modnej w dwudziestoleciu międzywojennym kraty.
PODSUMOWANIE
Robotnicze Osiedla mieszkaniowe COP-u są jednym z ostatnich reliktów międzywojennej
architektury socjalnej, skromnej aczkolwiek funkcjonalnej. Są również przykładem swoistego neomonekularyzmu czerpiącego z tradycji przemysłowych okolic gór Świętokrzyskich.
Prezentując te mało znane założenia mieszkaniowe trudno oprzeć się wrażeniu, że zapomniały o nich również urzędy miast a może przede wszystkim instytucje związane
z ochroną zabytków. Co prawda niektóre budynki na Klarnerowie objęto nadzorem konserwatorskim ale nie jest nim objęty cały układ przestrzenny koloni. Pozostałe osiedla nie
doczekały się nawet tej formy opieki.
Czy historia, z zachowaniem wszelkich proporcji, burzonego obecnie osiedla robotniczego Haut du Lievre w Nancy we Francji, które od awangardy przeszło na koniec społecznej hierarchii może stać się znamienna dla naszego, polskiego przypadku?
Czy miasta tj. Skarżysko Kamienna, Starachowice czy niewielka miejscowość Zagnańsk
nie powinny właśnie w takich założeniach poszukiwać swojej tożsamości i spuścizny
historycznej?10

WORKERS’ HOUSING ESTATES DURING THE YEARS OF CENTRAL INDUSTRIAL
DISTRICT IN THE KIELCE-RADOM AREA.
The second half of the 30s of the twentieth century, was for the reborn Republic of
Poland, the time - except of the construction of the port in Gdynia – of the greatest interwar investment. Its' name is Central Industrial District, which was set up by resolution of
polish parlament combined with increase funding for the 4-year investment plan on 10th
February in 1937.
Works on drafting the District project has already lasted, intermittently from 1922, when
the military headquarters on the canvas of experiences of the Polish-Bolshevik war, and
facing the possibility of further conflicts, decided to deploy strategic points of the arms
industry in the region of the Vistula and San rivers.
This area, equipped with preferred from the viewpoint of investors tax breaks, was called
"triangle of safety". From now on, on the land of four provinces: Kielce, Lublin, Krakow
and Lvov, polish goverment and local communities developed factories, plants and
manufactories. Industrial traditions firmly rooted in especially Kielce–Radom area, were
cultivated here since prehistoric times till the late nineteenth century.

10

Problematyka osiedli mieszkaniowych, układów urbanistycznych oraz architektury obiektów związanych z
obszarem „A” Centralnego Okręgu Przemysłowego jest przedmiotem pracy doktorskiej autora niniejszego
artykułu pod kierunkiem prof.dr hab. inż.arch. A. Bohma na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
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Central Industrial District outside of the strategic, economic and social dimensions carried
increased building traffic, along with a comprehensive change in the organization of
space.
National Planning Office created as a branch of Deputy Prime Minister's office and used
by minister Eugeniusz Kwiatkowski was the body responsible for shaping the spatial
assumptions of the country. Regional Offices of Urban Plans were responsible for a
smaller scale of regions space designing. They were involved also in the plans of COP
(Central Industrial District).11
Since the work on the creation of the Central Industrial District project was preceded by a
4-year investment plan, the years of 1936-1939 were adopted as the timeframe for this
publication. We are interested in a land area of Kielce–Radom, named "A" area of Central
Industrial District, which in contrast to Rzeszow area is not widely recognized with the
construction of COP.
Following the expansion of factories, steel mills and plants, was the growing demand for
housing for the fastest growing communities - workers, foremen and clerks. The
increasing number of urban population has forced the state institutions and authorities
and managements of companies to intervene in the housing market. This effect despite
the modest budgets of the authorities concerned, have become a spiritus movens of
newly established housing estates. Those housing estates, diversifying landscapes of
Starachowice, Skarżysko, Radom, and other cities in the "A" area, seem to be an
interesting architectural legacy of the interwar Poland.
COP's Workers' housing estates are the last relics of the interwar social architecture,
which was modest and functional. They are also examples of specific neovernacular
tradition, rooted in the industrial region of Swietokrzyskie Mountains.
Presenting these little-known housing estates it's hard to resist the impression that they
are forgotten by the city authorities and perhaps above the all, by institutions connected
with the protection of architectural heritage. Too many COP's buildings and whole
colonies has never recived any form of care.
Does the story, in compliance with all proportions, of currently destroyed housing estate
of Haut du Lievre in Nancy, France, which went from avant-garde to the end of the social
hierarchy, can become significant for our Polish case?
Should the cities like Skarżysko Kamienna, Starachowice or small Zagnańsk try to find
their historical heritage and identity in the years of Central Industrial District?12
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POCZĄTKI ŚWIĄTYNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
NA POMORZU ZACHODNIM
THE BEGINNING OF CHRISTIANITY CHURCH IN WEST POMERANIA

Dorota Janisio-Pawłowska
mgr inż. arch.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania

STRESZCZENIE
Budownictwo sakralne rozwinęło się później na Pomorzu Zachodnim niż w Europie Zachodniej, co związane było z chrystianizacją tych ziem. Kościół Katolicki, który na tych
terenach pojawił się wraz z misjami chrystianizacyjnymi, najintensywniej i skutecznie
zaczął rozwijać architekturę sakralną w okresie średniowiecza. Efektem przyjęcia chrztu
przez państwo polskie i księstwa pomorskie był rozwój architektury sakrum oraz jej nowe
formy. Nie stosowane dotąd schematy funkcjonalne swoje źródło zaczerpnęły
z istniejących już pobliskich obiektów sakralnych, które stały się pierwowzorem dla nowo
powstających kościołów.
Słowa kluczowe: architektura sakralna, początki stylu, rozwój.
ABSTRACT
Sacred architecture in West Pomerania developed later than in Western Europe, which
was connected with the Christianization of those lands. The catholic church, which came
into existence in those lands together with Christianization missions, began to develop
religious architecture most intensively and effectively in medieval times. A result of accepting Christianity by Poland and Pomeranian Duchies was the development of sacred
architecture and its new forms. Functional patterns not used earlier took their sources
from the sacred buildings already existing in the vicinity, which became prototypes for
newly-built churches.
Key words: church architecture, beginning of style, development.
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Jakkolwiek istnieją cztery strony świata, północ, południe, wschód i zachód, to jednak
tyko wschód ujawnia w sposób oczywisty, że powinniśmy się modlić zwróceni
w tym właśnie kierunku, co jest symbolem duszy patrzącej tam, gdzie wschodzi prawdziwe Światło.1
1. WSTĘP
Dzieje Kościoła na Pomorzu Zachodnim sięgają początków pierwszego 1000-lecia, kiedy
na tych terenach odbywały się pierwsze próby chrystianizacji. Dwukrotne podejścia do
zaszczepienia wiary chrześcijańskiej dały wymowny efekt w postaci pierwszych obiektów
kultu religijnego, które w większość na stałe wpisały się w historię tego obszaru. Pierwsze
formy obiektów sakralnych, będące skutkiem działalności przybyłych na te tereny zakonów i duszpasterzy, wykazują wiele cech wspólnych z architekturą romańską, obecną
w przyległej części Europy. Również podstawowy materiał budowlany – kamień – podkreślał kontynuację formy. Z czasem jednak, w oparciu na miejscowych tradycjach
i możliwościach wykorzystania dostępnych materiałów budowlanych oraz na swoistych
upodobaniach darczyńców, wypracowano kanon romańskiej architektury sakralnej, który
jest charakterystyczny dla tego regionu geograficznego. Przemierzając Pomorze Zachodnie napotkamy liczne obiekty kultu religijnego z okresu XII-XIII w. W wyraźny sposób
można je podzielić na: kaplice, kościoły wiejskie, kościoły miejskie i katedry. Dawną
świetność najstarszych obiektów sakrum przypomina „Kościół sprzed 900 laty odkryty na
Pomorzu”2 oraz znalezisko w Lubiniu, które uzmysławia jak wiele nie odkrytych tajemnic
o kościołach kryją cztery strony świata.
2. TERYTORIUM POMORZA ZACHODNIEGO:
OBSZAR GEOGRAFICZNY, POLITYCZNY
Pomorze Zachodnie jest częścią krainy geograficznej Pomorze. Nazwa ta wywodzi się
z języka starosłowiańskiego3, a określa teren kształtujący się „po morze” albo też wzdłuż
morza. Sama nazwa najprawdopodobniej powstała już w X w., jednak utrwaliła się
i znacznie ugruntowała dopiero w XIII i XIV w. (ryc. 1, 2, 3).Terytorium to obejmuje północną część Polski i Niemiec, w skład którego wchodzi Pomorze Przednie, Rugię, Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby, Pojezierze
Pomorskie i Krajnę. Granice regionu przebiegają wzdłuż Reknicy (na zachodzie), Warty,
Noteci, Wisły i Drwęcy na południu i południowym wschodzie4. Obecnie w granicach państwa polskiego znajduje się część niegdyś jednej kulturowo krainy geograficznej obejmującej województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie z niewielkimi
fragmentami województw wielkopolskiego i lubuskiego. Geograficznie obszar ten określa
nadmorska linia brzegowa na północ od doliny Warty – Noteci między ujściem Odry na
zachodzie i granicą z Pomorzem Wschodnim na wschód od Lęborka 5 (ryc. 4).
1

Cyt. Orygenes – Traktat o modlitwie.
http://www.rp.pl/artykul/2,333548, z dnia 17.05.20011 Kościół sprzed 900 laty odkryty na Pomorzu – fundamenty najstarszej budowli chrześcijańskiej na Pomorzu odnaleźli archeolodzy w Lubiniu. Archeolodzy są prawie
pewni, że są to pozostałości kościoła, założonego w 1124 r. przez świętego Ottona z Bambergu - powiedział
prof. Marian Rębkowski, który prowadzi badania archeologiczne.
3
Sama nazwa Pomorze ma genezę słowiańską – nazwa Pommern utrwaliła się w języku niemieckim. Po upadku Księstwa Pomorskiego Grafitów (1637) Niemcy upowszechnili dla tych ziem termin Hinterpommern, to znaczy Pomorze Tylne (Zaodrzańskie, czyli obecnie polskie Zachodnie zwane też Przedodrzańskim – na wschód
od Odry). W języku niemieckim spotykamy również nazwę Vorpommern (Przednie Pomorze), Przedodrzańskie,
czyli polskie Zaodrzańskie – na zachód od Odry).Ogólną nazwą często stosowaną w języku niemieckim jest
Ostpommern. Przedstawione powyżej poglądy przytoczono za Tadeuszem Białeckim (red.), Encyklopedia
Szczecina, Szczecin,1999, t. I, s. 168-170.
4
Op. cit. Tadeusz Białecki (red.), Encyklopedia…
5
Szymski A., Rzeszotarska-Pałka M., Ignaczak-Felińska J., Pawłowski W. „Wieś Pomorza wczoraj i dziś”, wyd.
Walkowska, Szczecin, 2006, s. 45.
2
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Ryc. 1. Pomorze Zachodnie w dobie
reformacji. Żródło: J. Mitkowski,
Pomorze Zachodnie w stosunku do
Polski, Poznań, 1946
Fig. 1. West Pomerania during
reformation. Source: J. Mitkowski,
Pomorze Zachodnie w stosunku do
Polski, Poznań, 1946

Pomorze Zachodnie w swym układzie skupia niektóre dawne obszary terytorialne, jednak
dzisiejszy zarys podyktowany jest przede wszystkim zmianami terytorialnymi po II wojnie
światowej, a jeszcze dokładniej w odczuciu i ogólnym pojmowaniu przez wiele osób
ogranicza się do granic administracyjnych województwa zachodniopomorskiego. Mając to
na uwadze, analizie poddano architekturę romańską obiektów sakralnych funkcjonujących na tym obszarze, z uwzględnieniem analizy rozwoju formy, obejmującej pomniejsze
wsie i znaczące dla owego okresu miasta.
Ryc. 2 Księstwa zachodniopomorskie około 1220 r. według Kazimierza Śląskiego: 1 – Księstwo ; 2 –
Księstwo Szczecińskie; 3 – przynależność do Księstwa Szczecińskiego
niepewna; 4 – kondominium szczecińsko-dymińskie;
5–
Księstwo
Sławieńskie; 6 – Bardo, do 1193 r.
pomorskie; 7 –terytorium pomorskie
do schyłku XII w.; 8 – ziemia barnimska, pomorska do początku XIII
w.; 9 –ważniejsze grody. Źródło:
J.M. Piskorski, Pomorze Zachodnie,
Zamek Książąt Pomorskich, 1999
Fig.2. Princesdom of West Pomerania about 1220 by Kazimierz Śląski
1- Princesdom Dymińskie; 2 – Princesdom Szczecińskie; 3 – Membership of principality Szczecin
hesitant; 4 – kondominium szczecińsko-dymińskie;
5–
Princesdom
Sławieńskie; 6 – Bardo, for 1193.
pomeranian; 7 – Pomeranian territory for decline XII c.; 8 – Land of
barnimska, for start pomeranian XIII
c.; 9 – Important cities. Source: .M.
Piskorski,
Pomorze
Zachodnie,
Zamek Książąt Pomorskich, 1999
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Ryc. 3. Prawa miejskie. Lokacja miast zachodniopomorskich wg Klausa Conrada. Źródło:
Reprodukcja z książki J.M. Piskorski, Pomorze
Zachodnie, Zamek Książąt Pomorskich, 1999.
Fig. 3. Civic rights. Location of west pomeranian
cities by Klausa Conrada. Source: Reproduction
from book J.M. Piskorski, Pomorze Zachodnie,
Zamek Książąt Pomorskich, 1999.

Ryc. 4 Obszar województwa zachodniopomorskiego – stan obecny. Źródło:
www.gim3byd.prace.cyberfair.pl
Fig.4 Area of west pomeranian province –present
condition. Source:
www.gim3byd.prace.cyberfair.pl

3. POCZĄTEK I PRÓBY CHRYSTIANIZACJI
Pomorze Zachodnie, jako jeden z najpóźniej ukształtowanych politycznie terenów, przyjęło chrześcijaństwo wskutek zewnętrznego podboju tych terenów przez państwo polskie.
Należy jednak przypomnieć, że początki chrystianizacji tego obszaru sięgają czasów
panowania pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Przypuszcza
się, że pierwsze powołane na tych terenach w 1000 roku biskupstwo kołobrzeskie, należące do metropolii gnieźnieńskiej, w swych zadaniach miało misje rozszerzenia wiary na
Wolin i Szczecin oraz na okoliczną ludność przyległych terenów, co miało umocnić polityczny związek z Polską. Niepowodzenie tej misji spowodowało upadek nowego biskupstwa, a silne pogańskie wierzenia na przeszło 100 lat oddaliły rozkwit Kościoła na tym
obszarze „… W Kołobrzegu nie udało się odszukać nawet miejsca, w którym stał kościół
pełniący funkcję katedry…”.6 Kolejny z władców Polski Bolesław Krzywousty w początkach XII w., po opanowaniu ziem Pomorza Zachodniego i uzależnieniu ich od Polski,
powrócił ponownie do misji chrystianizacji ziem pogańskich. Utrudnieniem jednak był brak
wśród polskich duchownych misjonarza gotowego sprostać temu zadaniu, a próba hiszpańskiego mnicha Bernarda nie dała efektu, więc to zadanie powierzono biskupowi Otto6

Krassowski W., Dzieje Budownictwa i Architektury na Ziemiach Polskich, t. I, wyd. Arkady, Warszawa, 1989.
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nowi z Bambergu. Zaszczepienie wiary nie było łatwe, misyjne wyprawy na Pomorze
Zachodnie przysporzyły biskupowi Ottonowi sporo trudu, a jego nazwano Apostołem
Pomorza7. W maju 1124 r. rozpoczął pierwszą z dwóch wypraw misyjnych (trwającą w
latach 1124-1125). Wspólnie z niemieckimi i polskimi duchownymi, przy wsparciu polskich wojsk, dotarł na ziemie Pomorza. Pierwszy masowy chrzest odbył się w Pyrzycach,
potem w Kamieniu – w obu tych miejscach bez przeszkód – dopiero w Wolinie napotkał
niechęć mieszkańców. Chcąc ją przełamać i dokończyć misję, udał się do Szczecina,
gdzie po długich zmaganiach szczecinianie przyjęli wiarę chrześcijańską, co miało wpływ
na zmianę stanowiska wolinian. Po pierwszej wyprawie powstało jedenaście kościołów, w
tym po dwa w Szczecinie i Wolinie.

Ryc. 5. Zycie religijne na Pomorzu Zachodnim ok.1500 r. wg Hermanna Hoogewega; 1–augustianie; 2–Zakon
św. Brygidy; 3–dominikanie; 4–franciszkanie; 5–karmelici; 7–augustianie-eremici; 8–augustianki; 9–cystersi; 10
–cysterki;11–benedyktyni; 12–benedyktynki; 13–premonstratensi; 14–premonstratenki;15–kartuzi;17–Zakon
Najświętszej Marii Panny (Krzyżacy); 17–joannici;18–templariusze;19–kolegiaty; 20–miejsca pielgrzymkowe; a
– granice prowincji pomorskiej w latach trzydziestych XX w.; b – stara granica diecezji kamieńskiej. Źródło:
Reprodukcja z książki J.M. Piskorski, Pomorze Zachodnie, Zamek Książąt Pomorskich, 1999.
Fig.5 Religious life on western Pomerania about 1500 by Hermanna Hoogewega;1–augustian; 2–Order st.
Brygidy; 3–dominican; 4–franciscan; 5–carmelite monk; 7–augustian-eremici; 8–sister augustian; 9–cistercian;
10–sister cistercian; 11–benedictine; 12–sister benedictine; 13–premonstraten; 14– sister premonstraten; 15–
kartu-zi; 17–Order St. Mary (Krzyżacy); 17–joannici; 18–templar; 19–church; 20–place pilgrimage; a– border
province pomeranian in thirtieth year of XX c.; b-border of diocese try– kamieńskie. Source: Reproduction from
book J.M. Piskorski, Pomorze Zachodnie, Zamek Książąt Pomorskich, 1999

Drugą wyprawę misyjną biskup podjął w 1128 r., ponieważ wcześniejsza wyprawa i pozostawiona liczba miejsc kultu okazały się zbyt małe. Słaba wiara i silne lobby pogańskich kapłanów skłoniły Ottona do powrotu i założenia nowych kościołów, między innymi
w Wołogoszczy i Choćkowie. Efektem jego działalności było założenie sieci parafii (ryc. 5)
i powstanie 14 kościołów w 12 miejscowościach, w tym dwa w samym Szczecinie: p.w.
św. Wojciecha i p.w. św. Piotra i Pawła.8 Wyprawa biskupa jednak nie uregulowała spra7

http://www.diecezja.szczecin.pl/historia/historia-archidiecezji/Kim-byl-sw-Otton_6, z dnia 18.05.2011.
Biskup Otton powrócił do Polski ponownie w 1124 r. Został wówczas zaproszony przez księcia Bolesława
Krzywoustego w celu podjęcia misji wśród pogańskich Pomorzan. Przeprowadził dwie wyprawy misyjne: pierwszą od kwietnia 1124 r. do marca 1125 r. i drugą – od kwietnia do grudnia 1128 r. Kończąc drugą wyprawę
misyjną 18 grudnia 1128 r. – a więc 870 lat temu – Otton założył tutaj 14 kościołów w 12 miejscowościach i
ochrzcił, tylko w pierwszej wyprawie misyjnej, 22 185 pogan, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. Był to
sukces niewspółmierny na ówczesne czasy. Tym bardziej, że z prowadzonych z terenów Polski sześciu misji:
św. Wojciecha, Brunona z Querfurtu, Reinberna, Braci Międzyrzeckich, Bernarda i Ottona tylko ta ostatnia
doszła do skutku.
W celu utrwalenia dzieła misyjnego budował kościoły, stosując przy tym zasady “in locis opportunis”. Zwykle
działo się tak, że Otton fundował tylko ołtarz i sanktuarium (prezbiterium), a samą świątynię, pod kierownictwem
kapłana, wznosił lud. W ten sposób zakładał ośrodki parafialne. I gdy w Polsce parafie powstawały w XIII w. na
8
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wy pomorskiego biskupstwa i dopiero po śmierci Ottona jego następca biskup Egilbert
przekazał insygnia ks. Wojciechowi z Wolina – kościół p.w. św. Wojciecha został katedrą.
W związku z trudnościami gospodarczymi miasta, biskupstwo w drugiej połowie XII w., za
sprawą ówczesnego biskupa Karola I, przeniesiono do pobliskiego Kamienia i tam rozpoczęto budowę nowej katedry. Nowa siedziba biskupstwa, od tego czasu zwana nie pomorską lecz kamieńską, na trwałe ze swą istniejącą do dziś katedrą wpisała się w krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego.
4. PIERWSZE KOŚCIOŁY POMORZA ZACHODNIEGO
Historia Pomorza Zachodniego, jego położenie geograficzne na jednym ze szlaków handlowych oraz burzliwe losy tych terenów – silne wpływy różnych plemion, księstw
i ościennych państw, kilkakrotne próby chrystianizacji – miały znaczący wpływ na losy
i rozwój zarówno osadnictwa na tych terenach, jak i rozkwit kościołów. Liczne ścierające
się wpływy ówczesnych władców oraz prowadzone przez nich wojny od początku kształtującej się tożsamości państwowej aż po czasy obecne w niekorzystny sposób odbiły się
na dziejach najstarszych zabytków – trudno powiedzieć ilu z nich jeszcze nie znamy.
Można przypuszczać, że pierwszym obiektem sakralnym był kościół pełniący rolę katedry
w Kołobrzegu, jednak nieznane jest miejsce, w którym mógł się on znajdować. Odkryte
w grodzisku Lubiń w lipcu 2009 r., wg prof. Mariana Rębkowskiego z Instytutu Archeologii
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie, kamienne fundamenty X-XII w., to ruiny
kościoła z około 1124 r. – mogą one być najstarszymi szczątkami odnalezionej budowli
sakralnej na Pomorzu9 (fot. 1).

Ryc. 6. Badania archeologiczne w
grodzisku Lubiń.
Źródło: http://www.grodziskolubin.pl
Fig.6. Archeological research in
grodzisko Lubiń
Sourse:http://www.grodziskolubin.pl

Zapewne kolejnymi świątyniami były te pozostawiane w miejscach misji Ottonowych, tak
jak katedra w Wolinie, o której wiadomo, iż znajdowała się nie opodal istniejącej katedry
p.w. św. Mikołaja. Początki architektury sakralnej na omawianym terenie, ponieważ nie
Pomorzu istniały już w trzydziestych latach XII wieku. W Szczecinie wybudował dwa kościoły: św. Wojciecha
(stał on obok ratusza, na miejscu którego wzniesiono później kościół p.w. św. Mikołaja, zresztą spalony w 1811
r.
przez
Francuzów)
i
św.
Piotra
i
Pawła
(obecny
pochodzi
z
XIV
w.)
http://www.diecezja.szczecin.pl/historia/historia-archidiecezji/Kim-byl-sw-Otto , z dnia 18.05.2011.
Oczywiście podstawą działalności duszpasterskiej były parafie. Początki organizacji parafialnej sięgają już XII
wieku, głównie misji św. Ottona. Jemu zawdzięczają początek pierwsze kościoły pomorskie, których w czasie
obu swych misji założył 14 w 12 miejscowościach. Do roku 1191 wzniesiono na Pomorzu Zachodnim 25 kościołów, do roku 1251 dalszych 61, zaś do końca XIII wieku powstało około 306 kościołów
http://www.diecezja.szczecin.pl/historia/historia-archidiecezji/Wybrane-zagadnienia-z-dziejow-Kosciolakatolickiego-na-Pomorzu-Zachodnim-do-1945-roku, z dnia 18.05.2011.
9
http://www.grodziskolubin.pl, z dnia 18.05.2011.
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datuje się wcześniejszych obiektów, to późny romanizm od końca XII w. i wczesny gotyk
XIII w. Najstarsze wzorce, jakie się tu pojawiły, posiadają pierwowzór kościołów starej
Marchii, kolejne zaś, jako adaptacja wzorców saskich, są tożsame dla Brandenburgii
północno-wschodniej oraz Pomorza Zachodniego. Zachowane do dziś kościoły to przede
wszystkim budowle kamienne z głazów granitowych, który był na tych terenach materiałem dobrze znanym i ogólnie dostępnym. Umiejętność jego obróbki, trwałość i różnobarwność powodowały, że był do czasu powszechnego stosowania cegły (do ok. 1300 r.)
jednym z najczęściej stosowanych materiałów budowlanych na tych terenach. Nieliczne
wyjątki łączenia cegły i kamienia lub też tylko cegły świadczą o nowatorskim zastosowaniu nowych materiałów. Wspólny wysiłek gmin wiejskich i miejskich pozostawił wiele zabytków sakralnej architektury romańskiej, poczynając od małych kaplic, kościołów wiejskich, miejskich, klasztornych, kończąc na katedrach. Ich często skromny wygląd, ubogi
i surowy charakter, minimalistyczne wnętrze, to nie tylko wpływ czasu, w którym powstały, ale też skutek niezamożności mieszkańców (tereny te nawiedzane były przez wyniszczające wojny i bitwy), jak również możliwości materiału budowlanego oraz pierwowzory,
z których czerpano10. Można wyodrębnić tu najczęściej występujące typy zabudowań:
jednoprzestrzenne budowle salowe na planie prostokąta, zakończone chórem i absydą,
bądź tylko prostokątnym chórem lub w ogóle bez chóru – ta forma najczęściej wiązana
jest z wiejskim kościołem – budowle o bardziej złożonej przestrzeni wielonawowej, lub na
planie krzyża łacińskiego – najczęściej występowały w przestrzeniach miejskich lub miały
większe znaczenie liturgiczne, jak np. katedry. Charakterystyczną formą dla okresu romańskiego jest zorientowany w kierunku wschód–zachód układ bryłowy składowych elementów budowli: wyodrębniona wyższa od pozostałych elementów wieża (element nie
zawsze występujący, bądź o różnym jej umiejscowieniu w stosunku do stron świata
i zmiennej wielkości), nawa, chór, absyda, najczęściej kryte stromym, dwuspadowym
dachem, ok. 45° przechodzące przy absydach w półkoliste zakończenie.

KAPLICA

Ryc. 7. Rozplanowanie wykopów archeologicznych z badań
w latach 2002-2003. Źródło: http://www.templariusze.org
Fig.7.Planning from archeological research in lats years
2002-2003. Source: http://www.templariusze.org

0
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5. WAŻNIEJSZE BUDOWLE SAKRALNE
Najprostszą, zachowaną średniowieczną budowlą na terenach Pomorza Zachodniego
jest kaplica templariuszy we wsi Rurka, w powiecie gryfińskim z początku XII w. (ryc. 7,
8,9 ). Jest to obiekt w pełni granitowy z ciosanych kwadr, ma prosty salowy układ
z wyodrębnionym chórem bez wieży, ostrołukowy portal od strony północnej, kryty odrębnymi dwuspadowymi dachami i swą formą nawiązuje do kościołów starej Marchii11.
10

Cyt „..typ kościołów wiejskich, starsze pośród nich (typ z absydą) mają bezpośrednie pierwowzory w budownictwie starej Marchii, młodsze (o prostszym zakończeniu chóru) powstały jako wynik adaptacji wzorów saskich
i są wspólne dla terenów Pomorza Zachodniego oraz Brandenburgii północno-wschodniej. Oprócz dominujących wpływów sasko-brandenburskich, występują w architekturze pomorskich kościołów granitowych oddziaływania budownictwa ościennej Meklemburgii. W architekturze kościołów miejskich natomiast jest widoczne
naśladownictwo koncepcji kościołów bazylikowych i na planie krzyża rodem z Westfalii…” Z. Świechowski
Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku, Poznań, 1950, s. 60.
11
Op.cit. Z. Świechowski, Architektura granitowa Pomorza Zachodniego…
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W 1235 r. templariusze otrzymali od księcia szczecińskiego Barnima I ziemię bańską,
gdzie założyli swoją siedzibę. Burzliwe losy okolicznych ziem, likwidacja zakonu, liczne
napaści i kradzieże wpłynęły na zmianę użytkowania obiektu. Najprawdopodobniej
w XVIII w. w kaplicy urządzono spichlerz, następnie w połowie XIX w. obiekt wykorzystywano na pomieszczenia gorzelni. Wnętrze uległo znacznym przekształceniom, pojawiło
się wiele nowych dobudowanych pomieszczeń. Obecnie zabytek stanowi własność prywatną. W ostatnich latach przywrócono pierwotną formę obiektu, wyburzono dobudowane elementy, dach otrzymał nowe przykrycie.

Ryc. 8. Kaplica templariuszy w
Rurce; zdjęcie z przełomu XIX i XX
w.
Źródło: http://iwmali.bloog.pl
Fig. 8. Chapel of templar in Rurka;
photo from XIX and XX c.
Source: http://iwmali.bloog.pl

Ryc. 9. Kaplica templariuszy w
Rurce – stan obecny. Źródło:
http://www.templariusze.org
Fig. 9. Chapel of templar in Rurka
present
condition.
Source:
http://www.templariusze.org

Przykładem typowych kościołów wiejskich występujących na omawianym terenie jest
budowla salowa, wzniesiona na planie prostokąta, z wyodrębnionym chórem zakończonym absydą, bądź też z prostokątnym zakończeniem lub bez wyodrębnionego chóru,
często z wieżą zachodnią, różnie ukształtowaną o całej szerokości nawy lub też szerszą.
Wieże stanowią wzbogacający element zestawionych ze sobą narastających brył.
Jednym z takich obiektów jest kościół w Piasecznie (ryc. 10,11), datowany na ok. 1250 r.,
ulokowany w samym centrum wsi, zorientowany na wschód–zachód, zbudowany na planie prostokąta jako salowy układ z wyodrębnionym chórem, zakończony absydą i wieżą
zachodnią szerokości nawy. Ściany wykonane są ze starannie dobranych i obrobionych
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kwadr granitowych, a w absydzie osadzone są trzy okna łukowe. Południowa ściana ze
śladami portalu jest o łuku okrągłym, ściana zachodnia z portalem wejściowym o trójskokowym łuku ostrym z bocznymi oknami głęboko osadzonymi w murze z zakończeniem
łukowym. Obiekt kryty dachem stromym dwuspadowym, przez który przebija się wieża
zakończona kopertowym dachem, nad niższą od chóru absydą dach jest w formie stożkowej. Obecnie obiekt pełni rolę kościoła parafialnego w powiecie gryfińskim.

Ryc. 10. Kościół w Piasecznie – widok
od
strony
wschodniej.
Źródło:
www.architektura.pomorze.pl
Fig. 10. Church In Piaseczno – view
from
eastern
part.
Source:
www.architektura.pomorze.pl

Ryc. 11. Kościół w Piasecznie – widok od strony zachodniej; wieża i
portal wejściowy. Źródło: http://www.architektura.pomorze.pl
Fig. 11. Church In Piaseczno - view from western part; tower and
entrance portal. Source: www.architektura.pomorze.pl

Kolejny kościół znajduje się w Godkowie, dużej wsi o średniowiecznej lokacji (ryc. 12,13 )
w powiecie gryfińskim. Obiekt datowany na XIII w., bryła stanowi przykład zachowanej
romańskiej świątyni o najprostszym układzie. Jest to budowla salowa, prostokątna bez
chóru, absydy i zachodniej wieży (widoczną na zdjęciu wieżę i zakrystię na ścianie południowej dobudowano w XIX w.). Posiada wejście od strony zachodniej oraz wejście
boczne od strony południowej (do dziś żaden portal się nie zachował). Najbardziej okazała jest ściana wschodnia z trzema wąskimi ostro łukowymi oknami, zamkniętymi ostrołukowym szerokim ościeżem, obrobionym obecnie cegłą. Kościół zbudowany na kamiennym fundamencie, obłożony cokołem. Ściany wykonane ze starannie obrobionych ciosanych kwadr granitowych – w ścianie południowej znajduje się granitowa kwadra
z ornamentem szachownicy. Całość przykryta stromym dwuspadowym dachem, we wnętrzu zamknięty płaskim stropem drewnianym. Kościół obudowano w 1945 r. Dobudowana
wieża swój obecny uproszczony wygląd otrzymała w 1976 r. – poprzednia XIX- wieczna
była zwieńczona hełmem szpiczastym oraz czterema wimpergami.
Wznoszone na Pomorzu Zachodnim budowle sakralne w XII-XIII w. w nowo powstających wsiach lokowane były w ich centrum lub na skraju. W istniejących miastach, wraz z
powiększającą się liczbą wiernych, rozszerzano sieć parafii. W miejscowościach, którym
nadawano prawa miejskie (prawo lubeckie)12, jak również w tych, w których ziemie ks.
12

Akcja nadawania miastom prawa lubeckiego zapoczątkowała w drugiej ćwierci XIII w., przez księcia Barnima
I, wielkie jego fundacje dla Zakonów Cystersów i Templariuszy, osiedlanie osadników przybyłych spoza granic
ks. Pomorskiego, pozwalając na założenie, że adekwatny tym przemianom jest ruch budowlany. Działalność
reformatorska Barnima I trwa z niesłabnąca siłą do lat 60. XIII w., z którego to czasu porządzą ostatnie nadania
i fundacje. Z. Świechowski, Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku, wyd. Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego pod zarządem PZWS, Poznań, 1950, s. 58.
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Barnim I nadawał licznie przybywającym zakonnikom (cystersi, zakony żebracze, benedyktynki i inne – ryc. 3) zakładano całe układy klasztorne.

Ryc. 12. Rzut kościoła w Godkowie, XIII w.
Źródło: http://www.architektura.pomorze.pl
Fig. 12. Cast of church in Godkowo, XIIw.
Source http://www.architektura.pomorze.pl

Ryc. 13. Obecny wygląd kościoła w Godkowie, XIII w. Źródło:
http://www.architektura.pomorze.pl
Fig.13. Present appearance of church in
Godkowo, XIII c. Source:
http://www.architektura.pomorze.pl

Przykładem założenia klasztornego jest klasztor pocysterski w Kołbaczu (ryc. 14,15 )
w powiecie gryfińskim. Opactwo, założone w 1173 r., jest najstarsze na Pomorzu Zachodnim, jak również jedną z pierwszych budowli ceglanych na tym terenie. Z czasem
stało się ono niemalże stolicą państwa zakonnego, które swe placówki zakładało we
wsiach na całym Pomorzu Zachodnim. Świątynia poprzedzająca dzisiejszy obiekt najprawdopodobniej była murowana – zapewne wchłonięta przez obecny obszerny kościół,
który zaczęto wznosić około 1210 r. Najstarsza jego romańska część to rozbudowane
założenie, inne niż dotychczas omawiane skromne wiejskie kościoły. Pierwszy kościół
opactwa to trójnawowa budowla bazylikowa na planie krzyża łacińskiego z transeptem
oraz przylegającymi dwiema parami kaplic przyprezbiterialnych, jak również dwa przęsła
korpusu nawowego oraz przęsło prezbiterium półkoliście zamknięte. Przedłużający się
czas budowy i kataklizmy w znaczny sposób wpłynęły na zmiany pierwotnego założenia.
Świątynia ulegała wielokrotnie przebudowie, a poszczególne fazy budowy dodawały kolejne elementy wczesnogotyckie i gotyckie, co skutkowało wydłużeniem nawy głównej
oraz bocznych o sześć przęseł. W formie gotyckiej dodano chór, zakończony wieloboczną absydą, a na fasadach północnej i południowej dodano wielkie okna ostrołukowe.
W fasadzie zachodniej umieszczono strzeliste ostrołukowe okna, po których dziś znajdują
się tylko ślady – obecnie zamurowane. Natomiast w fasadzie zachodniej znajdują się
duże zamurowane okna, które okalają wysokie blendy, a nad nim piękna, duża ślepa
rozeta.13 Od południa wzniesiono trzy skrzydła zabudowań klasztornych z obszernym
13

J.Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, t. II, część 1, Pomorze, wyd. Arkady, Warszawa, 1992, s. 416.
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wirydarzem (do dziś pozostało tylko południowe). Po pożarze w 1662 r. znaczna część
klasztoru została rozebrana, a romańskie kolumny obecnie znajduj się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.14

Ryc. 14. Rzut założenia klasztornego fazy
rozbudowy.
Źródło:
http://www.architektura.pomorze.pl
Fig. 14. Cast of foundation of phase of monastic extension. Source:
http://www.architektura.pomorze.pl

Ryc. 15. Klasztor pocysterski w Kołbaczu.
Źródło: http://www.architektura.pomorze.pl
Fig. 15.Monastery after cystern In Kołbacz.
Source: http://www.architektura.pomorze.pl

Ryc. 16. Banie – kościół, widok na wieżę od
strony południowej. Źródło:
http://www.architektura.pomorze.pl
Fig. 16. Banie - church, view on tower from
southern part. Source:
http://www.architektura.pomorze.pl
14

R. Kostynowicz, ks. inf., Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, t. I, wyd. Ottonianum, Szczecin,
2000, s. 372.
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Kolejną formą budowli o złożonej przestrzeni wewnętrznej jest typ miejskiego kościoła,
powstającego na terenach miast, oraz kościół katedralny. Obiekty te najczęściej przybierają rozbudowaną formę kościoła wielonawowego, bazylikowego lub na rzucie poziomym
krzyża łacińskiego, albo greckiego.

Ryc.17. Moryń – rzut kościoła z 2.
poł. XIII w. Źródło: Z. Świechowski,
Architektura granitowa Pomorza
Zachodniego w XIII wieku, wyd.
Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego pod zarządem PZWS, Poznań, 1950.
Fig.17. Moryń – cast of chuch from
2. in half
XIII c. Source: Z.
Świechowski, Architektura granitowa
Pomorza Zachodniego w XIII wieku,
wyd. Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego pod zarządem PZWS,
Poznań, 1950.

Ryc. 18. Kościół w Moryniu – strona
południowa. Źródło: http:// kuria.pl/
Fig. 18. Chuch In Moryniu – southern part. Source: http:// kuria.pl/

Do takich obiektów należy kościół na terenie parafii Banie z połowy XIII w. Jest to 3nawowa bazylika z wyodrębnionym prostokątnym chórem i szerszą od korpusu wieżą
zachodnią – całość wybudowana z granitu. Kościół był wielokrotnie przebudowywany na
skutek pożarów i zniszczeń wojennych, natomiast pierwotną wieżę usunięto, a na jej
miejscu wybudowano nową (ryc. 16, 17).
Następnym przykładem jest kościół w Moryniu (ryc. 17, 18 ), pochodzący z drugiej połowy
XIII w. Jest to późnoromańska, jedna z najokazalszych i lepiej zachowanych na Pomorzu
Zachodnim granitowa bazylika. Budowla trójnawowa z transeptem, wyodrębnionym chórem i wieżą zachodnią, otwartą dwustronnie.15 W ścianie wschodniej prezbiterium znajdują się trzy okna zakończone ostrym łukiem oraz wnęki, które są rozczłonkowane za pomocą blend ostrołukowych. Portale prowadzące do środka kościoła znajdują się od strony północnej i południowe, z czego ten południowy jest trzykrotnie schodkowany. W ścianie północnej nad portalem okna wykonane są z cegły, również trzykrotnie schodkowane.
W ścianie południowej transeptu, który posiada ozdobne rozwiązania szczytów, znajduje
15

Niewiele wystające poza nawy boczne ramiona transeptu, portale w ścianach szczytowych (południowej
i północnej), Kwadratowa wieża od strony zachodniej, nieforemne gurty oddzielone gzymsem od pilastrów,
wreszcie stosunek bardzo niskich naw bocznych do nawy głównej – wszystko to wskazuje na zależność Morynia od westfalskich romańskich założeń bazylikowych. Z. Świechowski Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku, wyd. Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego pod zarządem PZWS, Poznań,1950, s. 31.
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się jeden portal, natomiast drugi na ścianie południowej zamurowano – do tej ściany
transeptu dobudowano w XV w. kaplicę. Całość budowli kryta stromym dachem, a we
wnętrzu obecnie nawa główna posiada strop drewniany.

Ryc.19. Kamień Pomorski – rzut katedry.
Źródło: J.M. Piskorski, Pomorze Zachodnie,
Zamek Książąt Pomorskich, 1999.
Fig..19. Kamień Pomorski – cast of cathedral. Source: J.M. Piskorski, Pomorze Zachodnie, Zamek Książąt Pomorskich, 1999.

Ryc. 20. Kamień Pomorski – katedra, widok
od strony prezbiterium. Źródło: http:// kuria.pl/
Fig. 20. Kamień Pomorski – cathedral, view
from part of presbytery.
Source: http:// kuria.pl/

Kościół konkatedralny na Pomorzu Zachodnim (ryc. 19, 20, 21,). Po misji chrystianizacyjnej św. Ottona na Pomorzu w 1124 r. pozostał drewniany kościół na podgrodziu. Po
przeniesieniu biskupstwa w 1176 r. z Wolina do Kamienia Pomorskiego rozpoczęto
w ego miejscu budowę romańskiej katedry o układzie bazylikowym na planie krzyża łacińskiego. Obiekt jest najstarszym kościołem murowanym na tym terenie, a jego architektura łączy w sobie elementy romańskie i wczesnogotyckie. Z XII w. pochodzi kamienna
część północnej ściany transeptu z portalem oraz cokół szczytowej ściany południowego
ramienia, jak również fundamenty prezbiterium. Wschodnią część kościoła, jego prezbiterium z absydą, wraz z transeptem z kwadratowymi przęsłami, ukończono w XIII w. W tym
też czasie dobudowano wiele pomieszczeń: zakrystię, pierwszy kapitularz przy ścianie
południowej transeptu, Paradyż. Najazd Brandenburczyków na Kamień w 1308 r. spowodował utratę częściową wschodniej katedry, jednak w XIV w. wzniesiono na starych fundamentach wirydarz, a od północy korpus i korpus nawowy. Dodano również zdobienia
na południowej ścianie w postaci koronkowej attyki ceglanej.16 Kościelna wieża jest neogotycka, dobudowa w miejscu trzech poprzednich – pierwszej gotyckiej, następnie barokowej i romantycznej. Cała elewacja obiektu i detale na niej widoczne to przykład wczesnego ceglanego kunsztu budowlanego w Polsce.17
16

Kostynowicz R., ks. inf., Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, t. I i II, wyd. Ottonianum, Szczecin,
2000, s. 348.
17
J.Z. Łoziński, Pomniki sztuki w Polsce, t. II, cz. 1. Pomorze, wyd. Arkady, Warszawa, 1992, s. 410.
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5. PODSUMOWANIE
Na Pomorzu Zachodnim jest wiele przykładów zabytków architektury romańskiej. Najstarszymi romańskimi budowlami sakralnymi są kościoły i kaplice, wznoszone
z popularnego na tym terenie budulca jakim był powszechnie dostępny, ciosany starannie
w kwadry granit. Dlatego też o architekturze romańskiej na Pomorzu zwykło się mówić
„architektura granitowa”. Ten kamień był znany, umiejętnie obrabiany przez ówczesnych
mieszkańców i wykorzystywany w XII-XIV w. (a często i później jako kontynuacja tradycji
formy) do budowy obiektów sakralnych zarówno w osadach wiejskich, jak i w większych
miejscowościach. Kolejnym nowatorskim materiałem, który pojawił się pod koniec XIII w.,
była cegła, po raz pierwszy zastosowana w Kamieniu Pomorskim i w Kołbaczu. Forma
pierwszych zabudowań była bardzo prosta, z reguły były to budowle jednolite przestrzennie, salowe, jednonawowe z wyodrębnionym prostokątnym chórem i absydą – te najczęściej utożsamiane są z kościołami wiejskimi. Kolejnym założeniem były kościoły o bardziej złożonej przestrzeni wewnętrznej. Były to budowle w układzie bazylikowym, wielonawowe, lub też w oparciu na rzucie krzyża greckiego lub łacińskiego. Tego typu budowle charakterystyczne są dla kościołów w miastach lub o szczególnym znaczeniu, np. katedry. Należy zauważyć, iż architektura romańska w części zachodniej Europy była już
bardzo rozwinięta, a skala zabudowań znacznie większa. Wzorce pochodziły najczęściej
ze starej Marchii, Brandenburgii oraz Westfalii.18 Przekładano je na potrzeby lokalne, a z
czasem adaptowano jako lokalne rozwiązania. Swoista sakralna granitowa architektura
romańska Pomorza Zachodniego podlegała wpływom płynącym z zachodniej Europy.
Brak wcześniejszych wzorców, doświadczeń w budownictwie sakralnym, odpowiadającym założeniom kultury chrześcijańskiej, spowodowały naturalne dążenia do przyjmowania z zewnątrz płynących sprawdzonych rozwiązań, które po części napływały wraz
z ludnością zasiedlająca tereny Pomorza, a po części z zakonnikami zakładającymi
klasztory na dopiero co nawróconych ziemiach. Sakralne budowle romańskie wciąż zadziwiają prostą, nieskomplikowaną formą, która przypomina w pewnym stopniu dom
mieszkalny. Wciąż nie odkryta do końca tajemnica wielu znaków historii zachęca do ciągłego poszukiwania. Wielu z nas nie wie jak dużo jeszcze ziemia kryje nieodnalezionych
śladów dawnej świetności romańskiego sakrum.

THE BEGINNING OF CHRISTIANITY CHURCH IN WEST POMERANIA
The story of Church in Western Pomerania goes back to the beginning of the first millennium, when the first attempts of Christianization took place in this area. Initial forms of
sacral buildings, resulting from the activities of arrived orders and priests, had many
common features with Romanesque architecture, which was present in the adjacent part
of Europe. The main construction material – stone – emphasized the continuation of this
form, too. Western Pomerania is a part of a geographic region – Pomerania. This name
comes from the Old Church Slavonic language19 specifying the area that stretches “to the
sea” or “along the sea”. The name itself was probably coined in the tenth century, but was
consolidated in the thirteenth and fourteenth century (fot. 1, 2, 3). Geographically, this
area is limited by the sea coastline, to the north of the Warta river – the Notec river be-

18

Z. Świechowski, Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku, wyd. Drukarnia Uniwersytetu
Poznańskiego pod zarządem PZWS, Poznań 1950, s. 61.
19
The name Pomerania is of Slavic origin – the name Pommern is present in the German language. After the
fall of the Griffin Duchy (1637), the Germans popularized the term Hinterpommern for naming these lands,
which means “back Pomerania” (nowadays Polish Western Pomerania, east of the Oder river). In the German
language the name “Vorpommern” can be also found (meaning “Front Pomerania”, west of the Oder river). The
general name which is often used in the German language is “Ostpommern”. The views presented above are
quoted after Tadeusz Białecki (red.), Szczecin Encyclopaedia, Szczecin, 1999, vol. I, p. 168-170.
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tween the Oder river mouth in the west and the border with Eastern Pomerania, south of
Lębork20 (fot. 4).
The analysis covered the Romanesque architecture of sacral buildings on this area, including the analysis of the form development covering small villages and important towns
of that time. Western Pomerania was one of the areas that was shaped politically at the
latest – the Pomeranians were converted to Christianity as a result of external conquest
by Poland.
However, it is worth mentioning that the beginning of Christianization on this area took
place in the times of the first Polish rulers: Mieszko I and Bolesław Chrobry. It is supposed that the Kołobrzeg Bishopric that was established as the first one on that area in
the year 1000, subjected to Gniezno metropolis, had the aim to expand Christianity to
Wolin, Szczecin and surrounding areas. In the beginning of the twelfth century, the next
Polish ruler – Bolesław Krzywousty again started to Christianize pagan lands through the
Bishop Otto of Bamberg. A new bishopric, located in Wolin and established in the second
part of the twentieth century by Bishop Charles I, was moved to neighbouring Kamień.
This new bishopric seat has been called from that moment the Kamień Bishopric becoming lastingly an element of the Western Pomeranian landscape till present times.
In Western Pomerania, the simplest preserved building from the Middle Ages is the Templar Chapel in Rurka village, located in Gryfin poviat, dated from the early twelfth century
(fot. 7, 8, 9). It is a fully granitic structure made of quarter blocks carved out of granite with
plain hall layout, with separated choir and without a tower, ogival portal from the north,
covered with separate pitched roofs and with such a form which drawns on the churches
of Old Marche21. Today this monument is in private hands.
An example of a typical village church from that area is a hall construction, erected on a
rectangular projection with separated choir finished with an apse or a rectangular, or
without separated choir, often with a western tower of different shapes with the width of
an aisle or wider. Another form of a building with complex internal structure is a type of
town church that was erected in towns and a cathedral church. These structures are most
often an expanded forms of multi-aisle church, basilica church or structures built on a
horizontal projection of Latin or Greek cross.
A good example can be the Bania Parish Church from the middle of thirteenth century.
It is a three-aisle basilica with separated, rectangular choir and western tower that is
wider than the bulk of the building. The whole church is made of granite (fot. 16, 17).
The Concathedral Church in Western Pomerania (fot. 19, 20, 21). After the Christianization mission of Otto in Pomerania in the year 1124, a wooden church in the settlements
beyond the town has remained. After moving the bishopric from Wolin to Kamień Pomorski in 1176, a new construction was erected – a Romanesque cathedral with a plan of a
basilica on the projection of Latin cross. This structure is the oldest church made of brick
on this area. Its architecture combines Romanesque and early gothic elements. The
stone part of the northern transept wall with a portal, the top wall pedestal of the southern
side and elements of presbytery come from the twelfth century. The whole facade with its
details is an example of an early brick art in Poland22.
There is many examples of Romanesque monuments in Western Pomerania. The oldest
Romanesque sacral buildings are churches and chapels erected with granite – a popular
and widely available building material in this area. That is why the architecture of Western
Pomerania is usually called a “granite architecture”. Another innovatory construction material which appeared towards the end of the thirteenth century was brick – it was used
20

Szymski A., Rzeszotarska-Pałka M., Ignaczak-Felińska J., Pawłowski W. „Wieś Pomorza wczoraj i dziś”,
Walkowska, Szczecin, 2006, p. 45.
21
Op.cit. Z. Świechowski, „Architektura granitowa Pomorza Zachodniego…”.
22
J.Z. Łoziński, „Pomniki sztuki w Polsce”, vol. II, cz. 1. Pomorze, Arkady, Warsaw, 1992, p. 410.
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for the first time in Kamień Pomorski and Kołbacz. The form of first buildings was very
simple, usually with an uniform hall space structure with one aisle, separated rectangular
choir and an apse – most often connected with village churches. The next assumption
were churches with more complex internal space structure. It is worth mentioning that the
Romanesque architecture in Western Europe was very developed at that time and the
scale of building development was much bigger, too. The patterns were taken from the
Old Marche, Brandenburg and Westphalia23. They were adjusted to the local needs and,
as time went by, they were adapted and treated as local ones. The specific sacral, granite, Romanesque architecture of Western Pomerania was subjected to influences coming
from Western Europe. Sacral, Romanesque constructions still amazes with simple, plain
form which reminds of a house.
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SAKRALNA ARCHITEKTURA RYGLOWA
NA WSI ZACHODNIO-POMORSKIEJ
TIMBER FRAMED CHURCH ARCHITECTURE
IN THE VILLAGES OF WEST- POMERANIA

Halina Rutyna
dr inż. arch.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Zakład Teorii Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

STRESZCZENIE
Na Pomorzu Zachodnim istnieje wiele wiejskich kościołów w konstrukcji słupowo - ryglowej powstałych w okresie od XV do XIX wieku w kilku typach architektonicznych rozwiązań. Powojenna kondycja budowli sakralnych była dobra. Natomiast na przełomie XX
i XXI w. stan techniczny wiejskich kościołów ryglowych wyraźnie pogorszył się. Dziś wiele
z tych obiektów wraz z ich wyposażeniem wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej.
Słowa kluczowe: architektura sakralna, architektura w szkielecie drewnianym, historia
Pomorza Zachodniego.
ABSTRAKT
There are many village churches in West Pomerania featuring posts and timber frames
built in from the 15th to 19th century in several types of architectural solutions. After the
war the condition of these church structures was good. Whereas the technical condition
of village timber framed churches at the turn of the 20th and 21st century has clearly deteriorated. Today many of these buildings along with their fittings require immediate conservation.
Key words: church architecture, timber framed architecture, history of West Pomerania.
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Na Pomorzu Zachodnim istnieje wiele wiejskich kościołów w konstrukcji słupowo- ryglowej. Można spotkać wiele obiektów z różnych okresów historycznych, począwszy
od najstarszych XV-wiecznych, po te z połowy XIX w. Te ostatnie w niewielkim stopniu
stanowią zróżnicowane rozwiązania formalne i tworzą dużą grupę budynków, często bez
wyraźnych cech stylowych.

Rys.1. Ciećmierz - plan wsi z 1890 r. i plan współczesny, zagospodarowanie parceli kościelnej,
rzut kościoła z wieżą dobudowaną na początku XXI w.
Fig.2. Ciećmierz – village layout from 1890 and the present-day layout, development of the
th
church plot, layout of the church with a tower added in the early 20 century.

Powojenna kondycja budowli sakralnych, w porównaniu z innymi obiektami zabytkowymi
na terenie województwa szczecińskiego, była dobra. Podjęta renowacja stanowiła zazwyczaj działania cząstkowe i była prowadzona niezbyt energicznie. Na przełomie XX
i XXI w. wyraźnie pogorszył się stan techniczny wiejskich kościołów ryglowych.1 Pełniejsza ochrona zabytków, podjęta w ostatnim dziesięcioleciu, zdołała uratować tylko część
dawnej spuścizny.
W artykule zostanie zaprezentowanych kilkanaście realizacji zachodniopomorskich kościołów ryglowych, które zostały uszeregowane w sześciu grupach formalnych, przyjmując jako podstawowe kryterium typologiczne kompozycję bryły obiektu. W przypadku
każdej grupy oraz w przypadku poszczególnych rozwiązań można zauważyć harmonijne
powiązanie urbanistyczno-architektoniczne, ilustrujące wzajemne oddziaływanie kościoła
i najbliższego jego otoczenia (sytuacji) na historycznie ukształtowany krajobraz. Uwaga
1

Kulesza E.: Raport o aktualnym stanie zabytków wiejskich województwa szczecińskiego, Szczecin 1996.
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zostanie zwrócona na trzy zagadnienia, dotyczące kościołów wiejskich na Pomorzu Zachodnim:
1) wykorzystanie konstrukcji ramowej, jako tworzywa architektonicznego w całości lub
w części rozwiązania, tworzącego główny motyw konstrukcyjny i formalny obiektu; niekiedy taka konstrukcja niesłusznie jest zwana „murem pruskim”, ze względu na wypełnienie ceglane, określane inaczej jako fachy – „fachwerk”;
2) sytuowanie bryły kościoła w planie wsi, w sposób dający możliwość dalekich i bliskich
widoków z wielu punktów, oraz tworzący malowniczy układ architektury i zadrzewienia2;
3) osiągnięcie wymagań sacrum poprzez wykorzystanie prostoty i skromności rozwiązań,
jako podstawowych środków języka architektonicznego.

Rys. 3. Ciećmierz - przekrój przez salę, dwa widoki – od stron południowo-zachodniej i północnowschodniej, detal nadwieszki
Fig. 4. Ciećmierz – a cross-section through the hall, two views – from the south-west and the northeast side, an overhung in detail

Obiekty, które zostały wybrane w niniejszym artykule, w wyraźny sposób prezentują
wyżej wspomniane zjawiska.
Pierwsza grupa kościołów to typ rozwiązania salowego bezwieżowego, niekiedy z sytuowaną obok dzwonnicą. Można do niej zaliczyć kościoły: w Ciećmierzu koło Cerkwicy
i w Brzeźniaku, znajdujący się w gminie Węgorzyno. Kościół filialny pw. Zwiastowania
NMP w Ciećmierzu (parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerkwicy) jest
jednym z najstarszych, zachowanych na Pomorzu Zachodnim kościołów ryglowych i pochodzi z 1604 r., natomiast kościół filialny pw. św. Mikołaja w Brzeźniaku (parafia
pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie) datowany jest na 1-wszą połowę XIX w.

2

Kiełczewska-Zaleska M.: Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa 1996.
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Ciećmierz to wieś o metryce średniowiecznej3 (niem: Zitzmar)4, która do dzisiejszego
dnia zachowała formę okolnicy, charakterystyczną dla starych osad słowiańskich. W czasach nowożytnych była ona wsią średniej wielkości, gdzie gospodarowano na prawie
pruskim. Po wojnie Ciećmierz nabrał peryferyjnego charakteru, co przyczyniło się
do zaniedbań przestrzennych.
Brzeźniak (niem: Bernsdorf) – wieś o regularnym założeniu, gdzie bryła kościoła została
usytuowana w centrum osady, przy skrzyżowaniu głównych dróg.

Rys. 5. Brzeźniak - plan wsi z 1890 r., współczesne zagospodarowanie parceli kościelnej, widok sprzed 2007 r.
(bez wieży), rzut i przekrój kościoła, dwa współczesne widoki kościoła - od stron południowej i zachodniej
Fig. 6. Brzeźniak - village layout from 1890, the present-day development of the church plot, a view from
before 2007 (without a tower), church floor plan and cross-section, two contemporary
views of the church – from the south and the west side

Kościoły znajdujące się w tych wsiach wyróżniają się następującymi cechami: założenie
na planie prostokątnej sali, bez podziałów wewnętrznych z emporą muzyczną, wspartą
na drewnianych słupach, pod którą często (w późniejszym czasie) sytuowano prowizorycznie wydzieloną zakrystię. Budynki zawsze były orientowane na linii wschód – zachód,
główne wejście sytuowano pośrodku ściany południowej. Należy przypuszczać, że obecne wejście do kościoła w Ciećmierzu jest późniejsze, gdyż zostało usytuowane w przy-

3

Stelmach M. (red.): Katalog miast i wsi Pomorza Zach. 1590-1944, Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – Dział Kartografii, Szczecin 1989.
4
za:http://pl.wikipedia.org/wiki/niemieckie_nazwy_geograficzne_w_województwie_zachodniopomorskim.
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budówce z 1768 r.5 Można założyć, że pierwotne wnętrze było bez przybudówki i bez
żadnych podziałów wewnętrznych. Przestrzeń później dobudowanej przybudówki podzielono na przedsionek i maleńką zakrystię. Wątpliwe jest, czy towarzyszyła kościołowi w Ciećmierzu wolno stojąca dzwonnica, bowiem skromność pierwotnego rozwiązania mogła ograniczać taką możliwość.
Charakterystyczna, zachowana do dziś, nadwieszka dachu kościoła w Ciećmierzu6 wychodząca z połaci i przedłużająca kalenicę dachu, znajdująca się od strony zachodniego
szczytu, stanowiła osłonę dla dzwonu, zawieszonego w XVIII w. Rozwiązanie takie nie
znajduje analogii na Pomorzu Zachodnim, występuje natomiast w nielicznych kościołach
w prowincjach położonych na zachód od Odry. Z kolei opodal budynku kościelnego
w Brzeźniaku mieści się fundament, który świadczy o rozwiązaniu dawnej wolno stojącej
wieży dzwonniczej. Podczas pierwszych badań, przeprowadzonych przez autorkę niniejszego artykułu w 2000 r., wieży jeszcze nie było, natomiast w 2007 r. zdecydowano się
dobudować nową wieżę, nie znając kształtu pierwotnej. Dzieło dobudowy należy uznać
za niezbyt udaną kreację konserwatorską, o przypadkowych proporcjach iglicy wieży.
Zważywszy na czas powstania badanych obiektów trzeba uznać, że najczęściej były
to świątynie ewangelickie. Analizując strukturę wyznaniową na przestrzeni XVIII i XIX w.
w składzie wyznaniowym prowincji Pomorza Zachodniego zaszły stosunkowo niewielkie
zmiany. Liczba wyznawców ewangelickich przyjmowała w rejencji szczecińskiej 98,64%.
Wyznawcy katolicyzmu zajmowali odsetek wynoszący 0,62%. Pozostała część „zarezewowana” była dla wyznawców religii mojżeszowe.7 Stąd większość prezentowanych
przez autorkę kościołów była budowana dla potrzeb kościoła ewangelickiego, natomiast
w okresie powojennym została dostosowana do wymogów liturgii kościoła katolickiego.
Upowszechnienie się budownictwa szkieletowego, w tym szachulcowego na wsi zachodniopomorskiej, wynikało z ekonomii budowania, gdyż budownictwo zrębowe wymagało
zdecydowanie większej ilości drewna.8 Z tego też względu technologia ta zwana niekiedy
była budownictwem głodowym. Szczególnie trudna okazała się sytuacja gospodarcza
zachodniopomorskich wsi po wojnie trzydziestoletniej, która przyniosła duże kontrybucje
i zniszczenia, co pogłębiło proces pogarszania się materialnych warunków życia chłopów
i uczyniło go (ów proces) zjawiskiem powszechnym. Miał on także niewątpliwie wpływ na
stan techniczny i wyposażenie budowli sakralnych.

Rys. 7. Gardno - plan wsi z 1890 r., współczesne zagospodarowanie parceli kościelnej
Fig. 8. Gardno - village layout from 1890, present-day development of the church plot
5

Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie –
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków – (oprac.): GerlachJósefowicz A., Jósefowicz J., Nowakowski C., l. 90.

6

Schematyzm XV-lecia Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Wydawnictwo Kurii Biskupiej SzczecińskoKamieńskiej, Szczecin 1987.
7

Praca zbiorowa (pod red.) Labuda G.: Historia Pomorza. Zagadnienia polityczne, narodowościowe, wyznaniowe,
tom III, część 2; Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1996.

8

Wachowiak B.: Gospodarcze położenie – jw., tom II, część 2, Poznań 1976.
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Przy rozwiązaniach wieżowych ilość wykorzystywanego drewna zdecydowanie zwielokrotniała się, a w przypadku stosowania konstrukcji szkieletowej także przy budowie wieży uzyskiwano znaczne oszczędności.
„Konstrukcja ryglowa, wznoszona najczęściej z drewna dębowego, tworzyła szachownicę
o dość regularnych polach, zbliżonych do kwadratu. Pierwotnie wypełnienie pól stanowiły
tzw. brusy, czyli żerdzie owijane słomą i wypełniane gliną. Z czasem konstrukcję szachulcową zastępowano poprzez wypełnienie przestrzeni międzykonstrukcyjnych innym materiałem, przede wszystkim suszoną i wypalaną cegłą.”9
Drugą grupę kościołów stanowią rozwiązania salowe połączone z samonośną, odeskowaną wieżą. Budowlami reprezentującymi ten typ są kościoły: w Gardnie z 1737 r.,
w Glewicach z 1789 r. i w Redostowie, datowany na przełom XVII/XVIII w. z wieżą dobudowaną później - XVIII/XIX w.

Rys. 5. Gardno - rzut i przekrój kościoła przez nawę, widok kościoła od stron zachodnio - południowej
i zachodniej na sylwetę wieży
Fig. 5. Gardno - church floor plan and cross-section through its aisle, view of the church from the south-west
and west side onto tower silhouette

Rys. 6. Redostowo - plan wsi z 1890 r. i współczesne zagospodarowanie parceli kościelnejd
Fig. 6. Redostowo – village layout from 1890 and present-day development of the church plot

Realizacje te są budynkami parterowymi, założonymi na planie prostokąta, zorientowanymi na osi wschód – zachód, przykryte wysokim, dwuspadowym dachem o nachyleniu
połaci około 45O. Gdyby nie stosunkowo wysokie ściany i wieża trudno byłoby je odróżnić
9

Latour S.: Charakterystyka form i stan zachowania budowli drewnianych na Pomorzu Zachodnim, kwartalnik
Architektury i Urbanistyki, nr 3 – 4, PAN, Warszawa 1987.

HALINA RUTYNA, Ryglowa architektura sakralna na wsi zachodniopomorskiej

447

od zwykłej chałupy.10 Wieże dzwonnicze budowano od strony zachodniej korpusu, zwykle
na planie kwadratu (szerokość 4,50–5,30 m) i kształcie ściętego ostrosłupa, przykrytego
dachem namiotowym lub ośmiobocznym hełmem krytym gontem. Najczęściej przyjmowały one formę jednokondygnacyjną. Konstrukcję wieży budowano najczęściej jako niezależną od budynku kościoła i pierwotnie nie była z nim związana. Najwspanialsza okazała
się wieża kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Redostowie (parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie) o wysokości ponad 20 m, podkreślona
wysokim szpikulcem z metalową kulą.

Rys. 7. Redostowo - rzut i przekrój nawy, rzut i przekrój wieży, powojenny widok budowli i dwa
współczesne widoki bryły kościoła zharmonizowanego z otoczeniem
Fig. 7. Redostowo - aisle floor plan and cross-section, tower floor plan and cross-section, post-war view of the
building and two contemporary views of the body of the church in tune with the environment
10

Katalog: Zabytki architektury i budownictwa, z. 14, województwo szczecińskie, Warszawa 1972.
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Konstrukcję korpusu salowego wypełniano wypalaną cegłą, natomiast konstrukcję ryglową wieży okładano od zewnątrz deskowaniem pionowym łączonym na styk, gdzie styki
zabezpieczano listwami. Niekiedy konstrukcja ryglowa sięgała aż do linii kalenicy
w Gardnie (kościół filialny pw. św. Mateusza, parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie) i w Redostowie. Zdarzało się, że szczyty dachu sali były pionowo odeskowane.
Ma to miejsce w kościele filialnym pw. Św. Stanisława biskupa w Glewicach (parafia
pw. św. Katarzyny w Goleniowie).
We wszystkich powyższych rozwiązaniach wejście do kościoła sytuowano w ścianie południowej budynku w pobliżu, której na zewnątrz niejednokrotnie znajdował się kamienny
zbiornik na wodę święconą.
Kościoły najczęściej mieściły się w centrum osady na niewielkim wyniesieniu terenu,
co umożliwiało dobrą ekspozycję bryły. Wsie Glewice (niem.: Glewitz), Gardno (niem.:
Gernshagen) i Redostowo (niem.: Retztow) zachowały swój pierwotny układ przestrzenny jako wsie owalnie.11 Drogi u wlotu wsi owalno-placowych rozgałęziają się, tworząc plac
o zmiennej szerokości. Tutaj kościół budowano na wrzecionowatym nawsiu. W planach
obu wsi na wrzecionie zlokalizowany był staw, w taki sposób, że niecka jeziorna tworzyła
środek wsi – w przypadku owalnicy najczęściej pozostawał on niezabudowany. Budynek
świątyni był okolony drzewami i krzewami. Całość kompozycji tworzyła bardzo malowniczy układ architektury i zadrzewia. Działki przykościelne często „opasywano” niezbyt
wysokim murem kamiennym, pierwotnie zamykając w jego obrysie cmentarz. Obecnie
można się na nich doszukać kilku starych nagrobków.

11

Zajchowska S.: Owalnica, typ starej wsi między Łabą a wschodnią granicą Pomorza Maz., Przegląd Zachodni, nr 9/10, Poznań 1950.
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Rys. 8. Glewice - historyczny plan wsi, urządzenie parceli, rzut i przekrój kościoła, dwa widoki z północną
elewacją szachulcową i południową otynkowaną w 1967 r.
Fig. 8. Glewice – historic village layout, plot development, church floor plan and cross-section, two views
with a half-timbered northern façade and a southern façade plastered in 1967.

Należy się cieszyć, że w 1998 r. w kościele w Redostowie wymieniono pokrycie dachu
i witraże, a w 2009 r. w kościele w Glewicach został zakończony z powodzeniem remont
kapitalny dotyczący całości struktury budowlanej obiektu.

Rys. 9. Niemica - plany wsi: historyczny (z 1890 r.) i współczesny, zagospodarowanie kościelnej parceli,
rzut kościoła
Fig. 9. Niemica – village layouts: a historic one (from 1890) and a contemporary one, development
of the church plot, church floor plan

Trzecią grupę kościołów ryglowych Pomorza Zachodniego można określić jako podgrupę
poprzedniej. Prezentuje ona typ budynku salowego na planie prostokąta z przyłączoną
do niego wieżą, ale w sposób pośredni, czyli za pomocą łącznika. W przerwie mieści się
dodatkowa komunikacja wewnętrzna. Takowy łącznik stanowi wynik różnego okresu bu-
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dowy wieży i korpusu. Do tego typu obiektów zaliczyć można kościoły: w Niemicy koło
Golczewa (kościół filialny św. Michała Archanioła, parafia pw. Chrystusa Króla w Kozielicach), Słajsinie (kościół filialny pw. MB Królowej Polski, parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wierzbięcinie) i Wierzbięcinie (kościół pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP), położony koło Nowogardu.

Rys. 10. Niemica - przekrój przez wieżę, fragment archiwalnej dokumentacji budowy i współczesny widok
wieży od strony zachodniej
Fig. 10. Niemica – cross-section through the tower, fragment of archive documentation regarding
construction and a contemporary view of the tower from the west

Niemica (niem.: Nemitz) - wieś z XIV-wieczną metryką otrzymała plan wielodrożny, nieregularny, z wyraźnie podkreśloną drogą główną, przyjmującą owalną linię z podwójnym
ostrym zakrętem. Kościół znajduje się na północno-wschodnim krańcu wsi, opodal rzeki
Niemicy, w otoczeniu (obecnie zaniedbanego) starodrzewu.
Kościół w Słajsinie (niem.: Sloissin) otrzymał niewielką działkę na południowym krańcu
wsi. Wsie te realizowano w układzie przestrzennym regularnej ulicówki. Osady tego rodzaju niezbyt licznie występowały na Pomorzu, gdzie lokacje zakładane były na prawie
niemieckim. Często w tych realizacjach wieża jest reliktem wcześniejszej budowli.
W pierwszych dwóch, prezentowanych wcześniej, przypadkach wieża pochodzi z 1647 r.,
natomiast w omawianym obecnie przypadku kościoły wznoszone były później (1780 –
1795) na miejscu zawalonych świątyń, o których nie zachowały się żadne informacje.
Kompozycje brył kościołów i wież przyjmowały różne proporcje. Na przykład w Słajsinie
zbudowano kościół o bardzo prostej sylwecie, w charakterze niewiele odbiegający od
prostej chałupy. Sala zostaje połączona z wieżą, przewyższającą ją zaledwie o 70 cm.
Optycznie zauważamy rozbicie bryłowe całości tylko dzięki różnym formom przekrycia:
korpus otrzymuje zawsze dach dwuspadowy, natomiast wieża – daszek namiotowy.
Analizując rozwiązanie w Wierzbięcinie (niem.: Farbezin) można zauważyć dużą niezależność rozsuniętych brył (90 cm), gdzie wieża jest dwukrotnie wyższa od sali, a także
różne sposoby przekrycia. Bryła dzwonnicy otrzymała formę ściętego ostrosłupa o niewielkiej zbieżności ścian, została przykryta hełmem w kształcie smukłego, przełamanego,
ortogonalnego ostrosłupa, zwieńczonego współczesnym wysokim krzyżem łacińskim.
W przypadku realizacji wierzbięcińskiej ustalenie chronologii stanowi pewną trudność,
gdyż data zamieszczona na belce konstrukcji wieżowej (1759 r.) może być datą zakończenia budowy wieży lub jej remontu. Bryłę nowej świątyni w konstrukcji szkieletowej
wzniesiono w 1737 r.
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Rys. 11. Słajsino - plan historyczny i obecny plan wsi, współczesne zagospodarowanie parceli kościelnej,
rzut i przekrój przez wieżę oraz przez salę kościoła
Fig. 11. Słajsino – historic and contemporary village layouts, present-day development of the church plot,
a plan and cross-section through the tower and the church hall

Rys. 12. Słajsino dwa widoki kościoła - w trakcie remontu generalnego i współczesny od strony
południowo – zachodniej
Fig. 12. Słajsino two views of the church – during a major repair and a contemporary view from
the south-west side
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Natomiast wieś Wierzbięcin zlokalizowana została na terenach osadniczych z epoki
neolitu. Mapy z końca XVIII w. prezentują dużą wieś z 32 zagrodami, kościołem, karczmą, młynem. W XIX w. powstaje tu duża gorzelnia. Plan wsi Wierzbięcin został skomponowany jako dwuosiowa wielodrożnica, w swojej formie zawierająca starszą część wsi
placowej i nowszą – rzędownicy, gdzie po zewnętrznej stronie dróg stoją dwa rzędy zagród. Na styku części starszej i nowszej zlokalizowano świątynny plac. Tereny przykościelne, podobnie jak we wcześniej opisanych wsiach, mieściły małe nekropolie, obrysowane ogrodzeniem.

Rys. 13. Wierzbięcin – plany historyczny i obecny wsi, układ parceli, rzut, przekroje – przez wieżę i przez
salę, obecny widok kościoła
Fig. 13. Wierzbięcin – historic and contemporary village layout, plot development, floor plan and crosssections – through the tower and the hall, present-day view of the church
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Przedstawiona dotychczas typologia prezentowała dość liczne grupy salowych kościołów,
rozpowszechnionych na Pomorzu Zachodnim od XVI w. Kościoły ryglowe realizowano
jako bezwieżowe lub z towarzyszącą im wolno stojącą wieżą. Grupy druga i trzecia obejmowały obiekty wieżowe z bezpośrednio dostawioną wieżą lub złączoną z salą przez
łącznik. Wieża o konstrukcji szkieletowej ww. grup w swej zewnętrznej formie zazwyczaj
otrzymywała konstrukcję odeskowaną.
Następna grupa ryglowej architektury sakralnej obejmuje obiekty salowe z dostawioną
wieżą ryglową o wypełnieniu ceglanym lub z wieżą murowaną z cegły lub kamienia polnego. Budowlami reprezentującymi ten typ są kościoły: w Świe-szewie koło Gryfic,
w Miękowie, przy trasie szybkiego ruchu między Szczecinem a Świnoujściem, w Łoźnicy - obydwa w okolicy Goleniowa i w Sikorkach – w okolicy Nowogardu.
Korpus kościoła pw. MB Częstochowskiej w Świeszewie (niem: Schwessow), zbudowany pod koniec XVII w., przyjmuje proporcje 1:2. Wieża usytuowana przy zachodniej ścianie szczytowej, prawdopodobnie starsza (XVI–wieczna)12, ma wymiary zbliżone do szerokości sali. Późniejsza przebudowa po 1840 r. wprowadziła dwa aneksy – południowy
i północny – jako kaplice boczne. Podstawę konstrukcyjną wieży tworzą słupy rozmieszczone po cztery w każdej ścianie. Elementy te charakteryzują się znacznymi przekrojami
(40x40 cm)13 oraz ustawieniem zbieżnym ku górze, co daje kształt ściętego ostrosłupa.
Wyższa część wieży o zmniejszonej podstawie została odeskowana.

Rys. 14. Świeszewo - plan historyczny wsi i zagospodarowanie parceli kościelnej
Fig. 14. Świeszewo - historic village layout and church plot development

Rys. 15. Świeszewo - rzut i współczesny widok kościoła od strony południowo – zachodniej
Fig. 15. Świeszewo – church floor plan and its present-day view from the south-west side
12

Miler Z.: Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Nowogardzkiej, Dobra Nwg. 1995.

13

Miler Z.: Wierzbięcin, [w:] Czas Nowogardu, nr 10, 1997.
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W kościele w Świeszewie występuje pewna rzadkość typologiczna w sposobie konstruowania szkieletu. Wykorzystano tutaj trzy poziomy rygli pośrednich pomiędzy podwaliną
a oczepem, w wyniku, czego otrzymano inny podział elewacyjny. W konstrukcji sali narożnych brak jest także zastrzałów wzmacniających. Wnętrze świątyni otrzymało typową
formę jednoprzestrzennej sali z emporą muzyczną, opartą na czterech słupach. Wybielone ściany przyjęły rysunek widocznej konstrukcji ryglowej w kolorze brązowym. W kościele tym zo-stało częściowo zachowane oryginalne wyposażeni,14 m.in. ołtarz z elementami
barokowymi, przy ścianie północnej neorenesansowa ambona, malowana na biało.
Kościół w Miękowie (niem: Műnchendorf)) jest przepiękną barokową budowlą, zaopatrzoną w trójkondygnacyjną wieżę z miękko ukształtowanym hełmem, wzniesioną w 1782
r. Obecnie funkcjonuje jako kościół filialny pw. Trójcy Świętej, podlegający parafii pw. MB
Królowej Polski w Krępsku. Sala i dzwonnica tworzą konstrukcyjną całość, co należy
uznać za rzadkość. Wieża w całości została wykonana jako ryglowa z wypełnieniem ceglanym. Tutaj występują narożne zastrzały konstrukcji. Wieża otrzymała trójczłonową
formę o zmniejszającej się podstawie, idąc ku górze. Najwyższa partia została zwieńczona w formie spływającego barokowego hełmu. Pod koniec XX w. pokrycie dzwonnicy
wykonane było z blachy, a w 2009 r. przywrócono pierwotny materiał i wykonano przekrycie z łupka. Jest to jeden z nielicznych obiektów, gdzie w latach siedemdziesiątych
przeprowadzono kapitalny remont z odnowieniem elewacji i przebudową wieży.

Rys. 16. Miękowo - kościół filialny pw. Trójcy Świętej, plan XIX-wiecznej wsi, układ parceli, rzut, współczesny
widok kościoła od strony północno – zachodniej, dwa przekroje – przez salę i przez wieżę
th
Fig. 16 Miękowo – filial church of the Holy Trinity, 19 century village layout plan, plot development, floor plan,
contemporary view of the church from the south-west side, two cross-sections–though the hall and through the
tower

14

Lemcke H.: Bau - und Kunstdenkmaler der Provinz Pommer, t. 11 (Kreis Greifenberg), Stettin 1914.
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Kościół filialny w Łoźnicy (niem: Kantreck) pw. M. B. Królowej Polski powstał w latach
1709-1722 na miejscu wcześniejszego, średniowiecznego obiektu przeznaczonego
na cele religijne służył jako filia parafii pw. św. Katarzyny w Trzechelu.15
Budynek kościelny wzniesiono w centrum wsi i pośrodku parceli, jako orientowany
na wschód. Kościół posadowiono mniej więcej po środku działki i przy skrzyżowaniu
dróg, a do głównej drogi jest zawrócony szczytem wschodnim. Działka kościelna ma
kształt zwartego, niezupełnie regularnego prostokąta. Jest porośnięta trawą, obsadzona
wokół starymi drzewami i ogrodzona murem kamiennym. Na terenie przykościelnym nie
ma śladów pochówków.
Wieża kościoła ma kwadratową, trzypoziomową podstawę i została wzniesiona podobnie
jak kościół – w konstrukcji szkieletowej. Rygle i słupy tworzą tu regularną kratownicę.
Krótkie miecze zastosowano tylko w górnej partii ściany; łączą one słupy narożne
z oczepami. Nad zasadniczą bryłą wieży wznosi się drewniana dzwonnica dwupoziomowa przekryta namiotowym dachem, zwieńczonym metalową sterczyną z kulą, krzyżem
i chorągiewką. Wieża i dzwonnica przekryte są łupkiem. Ściany dzwonnic są pionowo
odeskowane, w deskach szalunku wycięte okrągłe otwory. Przyziemie wieży, stanowiące
kruchtę, ma cementową posadzkę oraz dwuskrzydłowe drzwi deskowe, osłonięte daszkiem pulpitowym. Z lewej strony od wejścia (w ścianie północnej) umieszczone są drewniane schody, prowadzące na wyższe kondygnacje wieży oraz na strych nad nawą. Zachodnia, frontowa ściana wieży jest od zewnątrz oszalowana na przestrzeni między
oczepem a piątym ryglem. Wnętrze wieży oświetlają zdwojone, czworoboczne okienka
(wielkością równe polu międzyryglowemu). Główne wejście w ścianie południowej zamykane jest dwuskrzydłowymi drzwiami, z wnętrza kościoła do wieży.

Rys. 19. Łoźnica – dwa współczesne widoki kościoła
Fig. 19. Łoźnica – two contemporary views of the church

Nawę kościoła założono na rzucie prostokąta, jest ona zamknięta trójbocznie. Przy zachodniej ścianie szczytowej znajduje się wieża o podstawie kwadratowej., a przy ścianie
północnej eklektyczna przybudówka mieszcząca zakrystię, a obok niej jest nowa, bezstylowa salka katechetyczna. Przybudówka miała być grobowcem fundatora z XVIII w. –
Heniga von Köler. Fundament kościoła jest kamienny, cokół ukryty pod tynkiem, sięgający poziomu pierwszych rygli. Ściany szkieletowe są z regularnie rozstawionymi słupami,
ryglami i zastrzałami, te ostatnie stężają oczepy z drugimi od dołu ryglami – w żadnym
15

Karta ZWKZ oprac. przez Alicja Gerlach – Jósewicz PKZ O/Szczecin, X.1979 r.
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miejscu nie łączą się z podwalinami. Wypełnienia pól jest ukryte pod zewnętrznymi
i wewnętrznymi tynkami. W kilku miejscach widoczne są cegły, ale nie wykluczono, że
występują także szachulec. Zakrystię w całości wymurowano z cegły, a w szczycie
umieszczono nieużytkowane drzwi klepkowe. Kościół przekryto pięciospadowym dachem
krytym dachówką ceramiczną. We wnętrzu z zabytkowego wyposażenia zachowała się
barokowa ambona, kilka rzeźb, które obecnie są umieszczone na ścianach wokół współczesnego ołtarza M. B. Częstochowskiej oraz mosiężne żyrandole.
Kościół pw. Chrystusa Króla w Sikorkach (niem: Zickerke) to obiekt duży kubaturowo,
w porównaniu z poprzednikami, omówionymi wczesniej. Realizowany w XVII w. na planie
prostokąta. W 1834 r. otrzymuje murowaną wieżę z kamienia polnego oraz owalną dobudówkę od strony wschodniej, przeznaczoną na zakrystię. Wieża ma formę trójkondygnacyjną, gdzie dwa niższe człony są kamienne o planie kwadratu, natomiast najwyższy
drewniany ośmioboczny, zwieńczony jest metalową kulą i krzyżem.

Rys. 17. Sikorki - plan historyczny wsi, zagospodarowanie parceli, rzut i przekrój
Fig. 17. Sikorki - historic village layout, plot development, floor plan and cross-section

Kościoły w Świeszewie, Miękowie i w Sikorkach są doskonale eksponowane, choć
w różny sposób. Prostokątna, duża parcela świątyni w Świeszewie znajduje się
na wschodnim krańcu wsi. Od strony wschodniej teren obrysowuje szpaler jesionów,
natomiast od południowej – szpaler dębów. Od strony południowej, czyli od ulicy teren
wyraźnie opada, sprzyjając dobrej ekspozycji bryły kościoła. Na tym obszarze jest
on jedynym obiektem kubaturowym. Stronę wejściową do kościoła (zachodnią) podkreśla
kilkuletni dąb, który jest obecnie bardzo zaniedbany.
Ostatni kościół – w Miękowie (niem: Münchendorf) – usytuowany na równinie, widoczny
jest z daleka, zarówno z okien pędzącego samochodu, jak i z bliska, w percepcji piechura. Teren przyświątynny otrzymał niskie, kamienne ogrodzenie, co już przed wejściem
do budynku stwarza poczucie wydzielonej przestrzeni sacrum. W Sikorkach „mamy
do czynienia” z wsią owalnicową, gdzie świątynia została posadowiona w centrum osady,
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na trójkątnej parceli. Działka kościelna jest wyniesiona w stosunku do otaczającego terenu. Obrzeże parceli obsadzono drzewami i krzewami, które dobrze komponują się z bryłą
kościoła.

Rys.18. Sikorki - dwa współczesne widoki kościoła: od stron południowej i północno – wschodniej
Fig.18. Sikorki – two contemporary views of the church: from the south and north-east side

Piątą grupę kościołów ryglowych stanowią obiekty, gdzie wieża wychodzi z bryły korpusu
salowego. Wołowiec (niem: Döringshagen), położony 10 km od Nowogardu, jest wsią
o kształcie zbliżonym do widlicówki. Kościół filialny pw. św. Marcina (parafia pw. Chrystusa Króla w Sikorkach) usytuowany jest w centrum wsi, od stron północnej i zachodniej
częściowo został przysłonięty drzewami. Założony jest na rzucie prostokąta, salowy
z niską wieżą, wyrastającą z korpusu przy szczycie zachodnim oraz z wydzielonymi –
również przy zachodniej ścianie – przedsionkiem i zakrystią. Drewniane elementy szkieletu tworzą regularną kratownicę, gdzie pola międzyryglowe są otynkowane i bielone. Bryła
wieży została również wyprawiona w ryglówce.

Rys. 20. Wołowiec - historyczny układ wsi, zagospodarowanie parceli kościoła
Fig. 20. Wołowiec - historic village layout, church plot development
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Podobną kompozycję bryłową reprezentuje realizacja w Iglicach (niem: Geiglitz), powstała pod koniec XVII w. Wieżę drewnianą, dwupoziomową, wyprowadzoną z korpusu nawy
dobudowano w XIX w. Smukły ostrosłupowy hełm wieńczy metalowa sterczyna z krzyżem. Jest to jeden z najstarszych (obok Dzisnej i Tytani), zachowanych kościołów ryglowych na Pomorzu Zachodnim. Kościół ten, przez skromny „repertuar” środków wyrazu,
doskonale przedstawia rozwiązanie przestrzeni sakralnej.

Rys. 21. Wołowiec - rzut i przekrój przez nawę, dwa współczesne widoki: od trony południowej i od strony północno – wschodniej, podczas remontu elewacji
Fig. 21. Wołowiec - floor plan and cross-section through the aisle, two contemporary views: from the south
and north-east side, during façade renovation

Rys. 22. Iglice – dwa współczesne widoki – południowo-zachodni i wschodni
Fig. 22. Iglice – two contemporary views – from the south-west and the east
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Rys. 23. Iglice – historyczny układ wsi, urządzenie terenu przy kościele, rzut i przekrój przez nawę
Fig. 23. Iglice – historic village layout, landscaping around the church, floor plan and cross-section through
the aisle

Ostatnią grupę stanowią kościoły zbudowane na planie wielobocznym, bezwieżowe:
świątynia pw. Świętego Stanisława Biskupa w Dzisnej, (parafia pw. św. Katarzyny
w Trzechlu), z końca XVI w., koło Przybiernowa oraz kościół filialny pw. MB Nieustającej
Pomocy w Niekłończycy (parafia pw. Podwyższenia Krzyża w Trzebieży), z XVIII w.
Nie jest jasne, czy świątynia w Dzisnej była od razu protestancka czy przez jakiś czas
jeszcze katolicka, na co wskazywałyby sceny maryjne w polichromii wnętrza. Budynek
kościelny zorientowany na osi wschód-zachód założony został na rzucie prostokąta zamkniętego trójbocznie od wschodu. Kościół ten realizowano jako bezwieżowy. Dopiero
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w trakcie kapitalnego remontu, w latach 80. XX w. dobudowano odeskowaną wieżę. Błędem było pokrywanie dachu dachówką bitumiczną, która w swoim wyrazie świadczy
o pewnej tymczasowości formy.

Rys. 24. Dzisna - plan historyczny wsi, współczesne zagospodarowanie terenu, rzut i przekrój przez nawę,
dwa współczesne widoki kościoła – od stron południowej i wschodniej
Fig. 24. Dzisna – historic village layout, contemporary landscaping, floor plan and cross-section through
the aisle, two contemporary views of the church – from the south and the east
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Dzisna (niem: Dischenhagen) – to maleńka, peryferyjnie położona wioska o nieregularnej
zabudowie. Świątynia została zlokalizowana w centrum osady, obecnie dość znacznie
jest przysłonięta wysoką zielenią i sąsiednimi domostwami, które są w bezładnej zabudowie.
Niekłończyca (niem: Köningsfelde) jest wsią ulicową, która ma dwie kolonie. Główną
ulicę stanowi odcinek szosy Szczecin – Trzebież Szczecińska. Kościół położony na północnym krańcu wsi, usytuowany jest pośrodku rozległej, porośniętej trawą parceli. Zbudowany został na planie ośmiu-bocznym, powstałym ze ścięcia narożników prostokąta;
przekryty jest dachem ośmiopołaciowym, zbudowanym na kanwie dachu namiotowego.
Budynek zrealizowano jako jednoprzestrzenny, jednokondygnacyjny, chociaż umieszczone na dwóch poziomach okna nadają jego architekturze znamiona dwukondygnacyjności. Kościół nie ma wieży. Zastępuje ją stosunkowo duża sygnaturka o czworobocznym
rzucie, zwieńczona hełmem, pokrytym blachą z metalową kulą. Sygnaturka została
umieszczona na linii kalenicy.

Rys. 25. Niekłończyca - plan historyczny wsi, współczesne urządzenie terenu, rzut, przekrój i widok kościoła
południa
Fig. 25. Niekłończyca - historic village layout, contemporary landscaping, floor plan, cross-section and a view
of the church from the south

Ryglowa architektura sakralna wsi zachodniopomorskiej wraz z otaczającym krajobrazem
stanowi wspaniałe świadectwo harmonii formy, funkcji i konstrukcji kościoła. Budowni-
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czowie tych świątyń potrafili w doskonały sposób powiązać elementy kompozycji architektonicznej i urbanistycznej i w ten sposób – za pomocą bardzo prostych środków, w jasny
i jednoznaczny sposób – osiągnęli najistotniejszy cel, będący poza zasięgiem dobrego
warsztatu budowlanego, a mianowicie – uzyskanie wartości sacrum. Raport o aktualnym
stanie zabytków wiejskich województwa szczecińskiego wskazuje na wyraźne pogorszenie się (w ostatnich latach) stanu technicznego kościołów ryglowych. W wielu przypadkach drewniana konstrukcja wymaga gruntownego remontu, łącznie z wymianą poszczególnych elementów. W ciągu ostatnich pięciu lat wykonano m.in. remonty kościołów
w: Dzisnej, Wierzbięcinie, Niekłończycy. Należy wspomnieć, że parafia w Wierzbięcinie, w 1995 r. otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszego użytkownika
obiektu zabytkowego. W 1996 r. trwały prace w Iglicach i Słajsinie. Nadal w złej kondycji
znajduje się wiele drewnianych XVIII/XIX-wiecznych wież kościelnych. Wiele obiektów,
wraz z ich wyposażeniem wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej i sukcesywnego prowadzenia prac renowacyjnych. Można mieć nadzieję, że współczesne możliwości warsztatów budowlanego i konserwatorskiego stanowią szansę na zachowanie
i uratowanie tych obiektów, których wartości są wysoko cenione, jako że stanowią istotny
składnik krajobrazu kulturowego na obszarze Pomorza Zachodniego.

TIMBER FRAMED CHURCH ARCHITECTURE
IN THE VILLAGES OF WEST- POMERANIA
There are many village churches in West Pomerania featuring posts and timber frames.
Many such structures from various historical periods can be found, the oldest of which
date back to 15th century, through those dating back to mid-19th century. Timber frame
churches were erected as hall structures, typically towerless or with a free-standing accompanying tower. Sometimes such hall structures were linked to a tower with an enclosed walkway that served for internal communication.
In the article three issues regarding village churches in West Pomerania have come into
focus:
1) the use of frame structure as the architectural material in all of or in part of the building,
constituting the main structural and formal motif of such a building; sometimes the construction is erroneously called “the Prussian wall”, on account of its brick filling, it is otherwise known as – “fachwerk”;
2) location of the body of a church on a village layout in a manner which ensured its distant and near view from many points, as well as a picturesque architecture and tree lanscaping1;
3) meeting the requirements of the sacrum by using simple and modest solutions as fundamental means of the architectural language.
The buildings selected for this article present the above phenomena in a distinctive manner. After the war the condition of church structures, when compared to other historic
structures in the former Szczecin province (today: West Pomerania province) was good.
Renovations undertaken since the 1970’s typically provided only partial solutions and
were usually conducted half-heartedly. The technical condition of village timber framed
churches at the turn of the 20th and 21st century clearly deteriorated. A more comprehensive conservation of historical buildings, started in the last decade, managed to save only
a part of that heritage. Numerous wooden church towers of the 18th and 19th century remain in bad repair. A significant proportion of historical buildings along with their fittings
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require immediate conservation and successive renovation work. One may only hope that
presently available construction and conservation solutions will provide a chance of preserving and saving those structures of great value, since they constitute an important
component of the cultural landscape in West Pomerania region.
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DREWNIANE BUDOWNICTWO WIEJSKIE PÓŁNOCNEJ ROSJI
WOODEN VILLAGE HOUSES IN NORTHERN RUSSIA

Anna Sołtysik
mgr inż. arch.
Kraków

STRESZCZENIE
Drewno było od wieków podstawowym materiałem budowlanym w Polsce, Rosji czy
Skandynawii. Surowiec ten dominował w architekturze wiejskiej. Na obszarze Rosji północnej zachowało się wiele drewnianych wsi z budynkami z XIX i początku XX wieku. Są
one nie tylko przykładem tradycyjnego budownictwa drewnianego, ale również skarbnicą
wiedzy dotyczącą zwyczajów, kultury i historii narodu rosyjskiego. Ze względu na to, że
układ wsi jak i same budynki nie zmieniły się od ponad stu lat, badania dotyczące architektury tego regionu są szczególnie interesujące.
Słowa kluczowe: architektura drewniana, dom wiejski, historia architektury.
ABSTRACT
Since ancient times timber was basic building material in Poland, Russia or in Scandinavia. It was especially important in rural architecture. In Northern Russia there are preserved many wooden villages with buildings from 19th and from the beginning of 20th century. They are not only an example of traditional wooden architecture, but also the treasury of knowledge about customs, culture and history of Russian people. Due to the fact
that urban plan of villages and the buildings itself did not change from more than one
hundred years, architectural researches in this region are so exciting.
Keywords: wooden architecture, village house, history of architecture.
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1. WSTĘP
Drewno jako materiał budowlany od wieków było stosowane do budowy szałasów, chat,
później domów mieszkalnych, świątyń, pałaców czy umocnień obronnych. W rozwoju
architektury Polski, Rosji czy Skandynawii był to podstawowy surowiec – w szczególności
jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe wsi i miast. Jeszcze dzisiaj architektura drewniana stanowi charakterystyczne dziedzictwo kulturowe wielu krajów i regionów.
Na Rusi budownictwo drewniane było powszechne (domy mieszkalne, cerkwie, siedziby
możnowładców). Oczywiście formy i wielkość budynków ulegała stopniowym przemianom, a pojawiające się równolegle budowle murowane były dodatkowym czynnikiem
wpływającym na formy i zdobnictwo budynków drewnianych. (Rys. 6.)
Na terenach północnej Rosji do dziś zachowało się jeszcze wiele wsi, których zabudowa
pochodzi głównie z XIX wieku i początku XX wieku. Jest to obszar gdzie przetrwała i rozwijała się rosyjska kultura ( w tym również „kultura drewna”) w czasach trzech wieków
jarzma (zwierzchności) Złotej Ordy. Co ważniejsze kultura ta przetrwała, jak się wydaje,
do czasów współczesnych.
Obszar północnej Rosji obejmuje obwód archangielski oraz część obwodu wołogodzkiego i rejonu Ołonecka. Jest to obszar gdzie od stuleci koegzystuje wiele grup etnicznych,
tworzących barwną, wielokulturową społeczność. Rozwój technologiczny w niewielkim
stopniu, wpływał tu na tradycyjne formy i techniki budowania, co umożliwiało ich zachowanie i bardziej naturalny rozwój detalu architektonicznego, dialektów, strojów ludowych,
rzemiosła artystycznego oraz tradycyjnego ciesielstwa.

Ryc. 1. Karpogory Nad Pinegą, typowy drewniany dom z końca XIX wieku – widok i detal. /fot. autora/
th
Fig. 1. Karpogory on the Pinega river, typical wooden house from the end of 19 century - front view and detail
/photo by author/

We współczesnym świecie pojawia się dziś potrzeba ponownego zdefiniowania czym jest
dla Rosjan tożsamość narodowa i kulturowa. W tym kontekście region północnej Rosji był
i wciąż jest dla badaczy architektury i kultury idealnym miejscem na znajdowanie odpowiedzi na tego rodzaju pytania.
2. DOM MIESZKALNY
Budownictwo mieszkalne północnej Rosji sięga swoją historią co najmniej do średniowiecza, choć niewiele zachowało się reliktów – przykładów sprzed XV-XVI wieku. Badania
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i odkrycia archeologiczne świadczą o tym, że już wcześniej istniały osady ze złożonymi
układami budynków z drewna. W rejonie wsi Stara Ładoga odkryto np. osadę z IX-XI
wieku gdzie występował „równoległy” typ zabudowy, w którym budynki mieszkalny i gospodarczy były „połączone” wspólnym dziedzińcem.
Podstawowym typem domu mieszkalnego północnej Rosji był początkowo dom jednoizbowy, zbudowany z poziomo układanych bali (jeden na drugim), z odpowiednimi sfazowaniami, połączonych w narożach (węgłach) na wręby (złącza ciesielskie), zwykle z tzw.
ostatkami. Jakichś specjalnych fundamentów nie wykonywano, podwaliny kładziono
wprost na ziemi, lub opierano w węgłach za pośrednictwem głazów narzutowych. Czasem też podwaliny układano na pionowych kawałkach grubych drewnianych belek. Często w miejscach podparcia pod podwaliny wkładano korę brzozową, pełniącej wówczas
funkcję izolacji poziomej. Przekrycia stanowiły dachy o różnych nachyleniach, przeważnie
dwuspadowe, o konstrukcji ślegowej (ślęgowej) czyli bezkrokwiowej – typowej także dla
budownictwa Szwajcarii i Skandynawii i spotykanej również w Europie środkowowschodniej. Dachy najczęściej pokryte były dranicami (deskami), lub gontem (budynki
reprezentacyjne, cerkwie z dachami namiotowymi, lub kopułami). Domy wiejskie posiadały przeważnie trzy okna w ścianie szczytowej oraz podzielone były na część inwentarskoskładową i mieszkalną. Miały na ogół dwie kondygnacje użytkowe (parter i piętro) oraz
poddasze.
Formy budynków i układ ich części stale ewoluował. Było to determinowane potrzebami
użytkowników, zmieniającym się układem części inwentarskiej budynku, etc. To co się nie
zmieniało to stosunek wielkości części względem siebie – część mieszkalna zajmowała
około 1/3 rzutu całego budynku.

Ryc. 2. Zestawienie schematów podstawowych
typów
funkcjonalnoprzestrzennych budynków wiejskich
Rosji
Północnej.
Zakreskowano
przestrzeń komunikacyjną – sień.
/opracowanie autorki/
Fig. 2. Basic types of village houses in
Northern Russia – functional and
spatial classification. (Passage, hall is
hatched)./analysis by author/

Część ta oczywiście także podlegała przemianom. Przeobrażała się z jednoizbowej, poprzez dwuizbową, trójizbową aż do budynków z izbami mieszkalnymi rozplanowanymi
poprzecznie do całego układu.
Układ i podział rzutów budynków z XIX i XX wieku1, wykazuje duże zróżnicowanie ich
form oraz położenia wejść i wjazdów. Mamy tu do czynienia z rzutami prostokątnymi,
z węższą, lub szerszą częścią mieszkalną oraz z rozbudowaniem (dobudówki) pierwotnej
formy o izby mieszkalne, lub pomieszczenia inwentarskie. Ciekawym aspektem badawczym jest usytuowanie wejścia głównego (na piętro), które mogło znajdować się od frontu
części mieszkalnej (zazwyczaj od południa), od zachodu, lub od wschodu. Czasami może
1

Patrz rysunki w: Permilowskaja A.B., Siewiernyj dom, Petropress, Petrozawodsk 2000.
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ono być otwarte na dwie strony. Schody prowadzące na piętro (wysoki parter?) są zwykle
zadaszone z gankiem przed drzwiami, o konstrukcji słupowej (np. wspartej na jednym
słupie).
Część inwentarsko-składowa składa się ze stodoły/magazynu na piętrze i obory/kurnika
itp. na parterze. Wjazd do stodoły na piętrze jest możliwy po drewnianej, szerokiej rampie. Może tu więc wjechać wóz z sianem, co ułatwiało jego wyładunek do wnętrza stodoły. Wjazd ten znajdował się najczęściej przy północnej ścianie, ale mógł być również sytuowany od wschodu lub zachodu. Rampa mogła była ustawiona na wprost samego
wjazdu, lub też bokiem do niego, co wymagało w takim przypadku dodatkowej powierzchni na umożliwienie skrętu przed samą bramą.
Do części mieszkalnej i inwentarskiej oprócz wejść na piętro, były również wejścia na
poziomie parteru. Wejścia do części mieszkalnej znajdowały się często pod gankiem
piętra.

Ryc. 3. Muzeum Kiżi – Karelia, Północna Rosja, dom Oszewniewych. /za www.kizhii.karelia.ru/
Fig. 3. Museum in Kizhi – Karelia in Northern Russia, Oshevnev’s house. /from: www.kizhi.karelia.ru/

3. ARCHITEKTURA REJONU RZEKI PINEGI
Obszar dorzecza rzeki Pinega, łączącej się koło Archangielska z wpływającą do Morza
Białego Dźwiną Północną (prawy dopływ). W czasie tzw. blokady kontynentalnej
Rosji przez Wielką Brytanię w latach 1807-1813 Archangielsk był jedynym portem mogącym przyjmować towary kolonialne. Nastąpił wówczas jego ponowny rozwój (budowa
okrętów).
W drugiej połowie XIX wieku w tym regionie Rosji miał miejsce szybki rozwój przemysłowy, związany z przemysłem drzewnym i eksportem drewna. Wówczas to m.in. rzekę
Pinegę wykorzystywano dla celów komunikacyjnych i do transportu – głównie dla spławu
drewna do Archangielska, co sprzyjało rozwojowi wsi, a także oraz ośrodków religijnych
(klasztorów pielgrzymkowych) położonych w sąsiedztwie tej rzeki. Spowodowało to rozwój budownictwa drewnianego w bogacących się wsiach i miasteczkach, trwający w Rosji
do I wojny światowej.
Pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX powstało wiele budynków mieszkalnych
i gospodarczych, których znaczna część w niezmienionym stanie przetrwało do dnia dzisiejszego. I wojna światowa i rewolucja bolszewicka zmieniła oblicze Rosji, a także życie
we wsiach w rejonie pineskim. Rolnicy nie uprawiali już własnego kawałka ziemi, tylko

ANNA SOŁTYSIK, Drewniane budownictwo wiejskie północnej Rosji

469

pracowali w kołchozach, rzeka przestała być użytkowana do transportu i handlu, a wsie
stopniowo zaczęły się wyludniać.
Obecnie większość z nich jest w dużej mierze opuszczona (migracja młodych ludzi za
pracą i edukacją), a ilość niezamieszkałych drewnianych budynków stale rośnie. Jedynie
w latem pojawiają się tu ich mieszkający dziś w miastach właściciele i letnicy. Przykładem
takiej wsi jest, położona nad rzeką Pinegą, Werkoła. Malownicza okolica, historia związana z życiem i twórczością Fiodora Abramowa2, a także bliskość miejsca pielgrzymkowego
(klasztor i cerkwie) na drugim brzegu rzeki, powodują że przyciąga ona turystów i dając
pracę i utrzymanie jej mieszkańcom nawet zimą. Podobnie rzecz się ma z miejscowościami Sólca czy Kuczkas, do których m.in. w latach 2003-2008 docierały wyprawy Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Charakterystyczną cechą dla tego regionu są domy z dwuizbową częścią mieszkalną.
Przykładem może być dom w Werkole, inwentaryzowany przez studentów Politechniki
Krakowskiej w 2007 roku3. Bryła budynku ma rzut prostokątny, została przekryta dachem
dwuspadowym o konstrukcji ślegowej z pokryciem z dranic. Ściany wykonano z bali
o pełnym przekroju, połączonych na w narożach na wrąb. Do prostokątnego układu (z
nieco szerszą częścią mieszkalną) dodano przy części inwentarskiej 1-kondygnacyjną
przybudówkę. Główna bryła domu posiada dwie kondygnacje użytkowe i poddasze. Od
strony frontowej (drogi) znajduje się część mieszkalna (reprezentacyjna). Natomiast druga część była dwupiętrową strefą inwentarską i składową. Do stodoły na piętro, od strony
podwórka (przy drugiej ścianie szczytowej), prowadziła drewniana rampa wjazdowa. Parter mieścił pomieszczanie dla żywego inwentarza. W domach tego typu często jedna
z izb, lub mała dobudowana jednownętrzowa część pełniła funkcję izby – domu zimowego, do którego wszyscy mieszkańcy przenosili się na zimę. Wynikało to z praktycznej
konieczności, gdyż małą kubaturę łatwiej było ogrzać

Ryc. 4. Archangielsk – skansen Małyje
Karelie – ganek oparty na jednym słupie.
/fot. autora/
Fig. 4. Arkhangelsk – open air museum
'Małyje Karelie' – porch based on one column. /photo by author/

2

Fiodor Abramow (1920-1983), ur. w Werkole, obwód archangielski, rosyjski pisarz. W swoich powieściach
przedstawiał często trudną rzeczywistość radzieckiej wsi w trakcie i po II wojnie światowej.

3

Autorzy rysunków: Aleksandra Gumuła, Agnieszka Łukaszczyk, Marta Pulikowska, Marcin Rataj, Ewa Romaniak.
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Wejście główne do budynku znajdowało się tu na ścianie bocznej zachodniej. Poprzez
zadaszony ganek wchodzi się z jego dwóch stron schodami na piętro. Pod gankiem znajdują się dodatkowe wejście na poziom parteru. Poprzez główną sień był dostęp do pomieszczeń mieszkalnych z jednej strony i do pomieszczeń gospodarskich w drugiej strony. Na każdej kondygnacji znajdowały się po dwie izby mieszkalne z sienią (zaułok) pomiędzy nimi. Taki układ wynikał z połączenia dwóch skrzyń-izb ze sobą, za pośrednictwem środkowej sieni, w której następował styk bali tworzących obie skrzynie. Mamy tu
do czynienia z częścią mieszkalną dwuizbową o niesymetrycznej wielkości izb, jedna
posiada 3 okna w ścianie szczytowej, druga dwa okna. Sień pomiędzy nimi zaopatrzono
w jedno mniejsze okno. Komunikacja pionowa odbywała się poprzez drewniane schody
wewnętrzne.
Część inwentarsko-składowa była większa od mieszkalnej i składała się z różnej wielkości pomieszczeń, w zależności od potrzeb użytkowych. W pomieszczeniach gospodarskich było zapewnione nieliczne okna oraz otwory wentylacyjne w belkach ściennych.
Obecnie oprócz funkcji mieszkalnej, w budynku prezentowane są eksponaty związane
z życiem i pracą na wsi na przełomie XIX i XX wieku.

Ryc. 5. Werkoła na Pinegą - inwentaryzacja i model domu Abramowych. /autorzy – studenci WA PK pod kierunkiem J.Kurka/
Fig. 5. Vekola on the Pinega river – inventory drawings and model of Abramov's house /authors – students of
Cracow University of Technology, under the direction of J. Kurek/

Charakterystycznym elementem funkcjonalnym i symbolicznym w domach mieszkalnych
rejonu Pinegi jest „płatew kalenicowa” w postaci bala zakończonego wyrzeźbioną sylwet-
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ką konia. Jako symbol słońca, miała ona chronić mieszkańców przed nieszczęściami
i złymi mocami. Belka ta jednocześnie kryła i zabezpieczała przed przeciekaniem deszczu elementy pokrycia. Innym, indywidualnie kształtowanym elementem dekoracyjnym
elewacji są rzeźbione (wycinane) w drewnie obramienia okien, które wyglądają jak delikatne koronki. W omawianym budynku są one uproszczone i nie odgrywają aż tak dużego znaczenia dekoracyjnego. W domach północnej Rosji występowało wiele elementów
dekoracyjnych (balkony, portale okienne, rzeźbione rysie, dekoracyjne elementy więźby,
malowidła na szczytach domu czy deskowaniu pod krokwiami), które pełniły również
funkcję użytkową, symboliczną, a nawet magiczną co wynikały z wielowiekowej tradycji
i kultury mieszkańców.

Ryc. 6. Archangielsk – drewniany dom miejski wzorowany na architekturze murowanej. /fot. autor/
Fig. 6. Arkhangelsk – wooden municipal-house which
imitates decorative elements of brick architecture.
/photo by author/

Ryc. 8. Typowe elementy drewnianego domu: 1–
„konik” kończący belkę kalenicową, 2 – słońce, 3 –
szczyt frontu, 4 – okno poddasza, 5 – ozdobny balkon, 6 – dekoracyjna wiatrownica, 7 – fryz górny, 8 –
kapitel, 9-13 – elementy zdobnicze okna,
i ściany, 14 – fryz dolny, 15 – baza pilastrów ściany.
za A. Sobolewem [9]
Fig. 8. Typical elements of wooden house: 1 - ”horse”
which ends ridge beam, 2 – the sun, 3 – front gable, 4
– attic window, 5 – decorative balcony, 6 – decorative
wind beam, 7 – upper frieze, 8 – capital, 9-13 – decorative elements of window and wall, 14 – lower frieze,
15 – base of wall's pilaster. by A. Sobolev [9]

Ryc. 7. Łosiewo nad Pinegą – zabudowa przy głównej
drodze wiejskiej. /fot. J.Kurek/
Fig. 7. Losievo on the Pinega river - building complex
along main village road. /photo by J. Kurek/
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Architektura drewniana północnej Rosji jest interesującym przykładem skarbnicy wiedzy
o historii, kulturze i obyczajach ludzi, którzy kształtowali intuicyjnie swoje domostwa przez
setki lat. Analizując formę, konstrukcję i detal tych domów można o wiele szerzej spojrzeć
na aspekt projektowania i koniecznej świadomości architekta, tworzącego nowe budynki
w takim regionie. Architektura Rosji północnej wykazuje też znaczne podobieństwo do
budownictwa z drewna w krajach skandynawskich (Szwecja, Norwegia, Finlandia) – stodoły na piętrze, konstrukcje i plany najstarszych, niewielkich gabarytowo domów mieszkalnych. Dzieło architektury jest (...) zawsze częścią krajobrazu, tego naturalnego przejawu żywiołu przyrody, tworzącego dlań monumentalne tło. Obiekt architektoniczny może
być albo mimetycznym upodobnieniem się do tego otoczenia, albo stanowić doń kontrast.”4
To do projektanta należy decyzja czy nowy budynek będzie współgrał z tłem, czy wtopi
się w krajobraz. Aby mógł ją podjąć świadomie, musi posiadać wiedzę na temat regionu
w jakim ma on powstać.

Ryc. 9. Typowe formy i konstrukcje ganków /za
A.Sobolewem [9]
Fig. 9. Typical forms and constructions of porches /by
A. Sobolev [9]

Ryc. 10. Karpogory (z lewej) i Sólca – przykłady zdobnictwa szczytów drewnianych domów. /fot. autor/
Fig. 10. Karpogory (on the left) and Solca – examples of decorations on the front gable in wooden village
houses. /photo by author/
4

Ernest Niemczyk „Cztery żywioły w architekturze”, s.13, Ossolineum, Wrocław 2002.
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WOODEN VILLAGE HOUSES IN NORTHERN RUSSIA
1. Introduction
The area of Northern Russia includes the Archangel province and the part of Vologda
province and the region of Oloneck. This is the area where from centuries have coexisted
different ethnic groups. The technological development did not change traditional forms
and techniques of building. Thanks to this circumstances in Northern Russia there was
natural development of architectural details , dialects, national costumes and traditional
carpentry.
2. The dwelling house
A basic type of a house in Northern Russia was a four-wall house (one-frame house).
Foundation beams were set directly on the ground or on stones. Corner joint systems
used in log homes in this region was the notch. Roof pitch were different and its construction was without rafters. The most important construction elements were purlins. Roofs
were covered with boards or shingle (in representative buildings such as Orthodox
churches). Log houses often had three windows in the front wall and were divided in two
parts – for livestock and equipment and for living. Peasant houses usually had two usable
stories and the attic5. Forms of buildings and division of usable area had constantly
evolved. It was mostly determined by needs of users. This what did not change was the
relation of 1/3 between part of living quarters and livestock and equipment part. Part of
living quarters was also passing through transformations. It developed from four-wall
house, five-wall house into six-wall house and cross house.
3. The architecture in the region of the Pinega river.
The second half of 19th century was a time for economic growth in this region which was
connected with wood industry and export to Arkhangelsk. At this time Pinega river was
used for communication and transport. It caused development of villages and religious
centers situated along the river. After the I world war economic and demographic situation of the region was getting worse. Nowadays most of villages are depopulated (migration of young people for job and education), and the number of uninhabited peasant
houses grows constantly. But still there are preserved many wooden buildings from the
second half of 19th and from the beginning of 20th century. Characteristic feature for this
region are six-wall houses (division of living quarters). An example is a house in Verkola
measured by students of the Cracow University of Technology in 2007 (pic. 5). The building has a rectangular plan and double-pitched roof covered with boards. Log-walls have
notch joint system. The main building has two stories and the attic. The inner space was
divided in two parts – living quarters in the front of the building (along the main road) and
livestock and equipment part. Every part has two stories. In peasant houses of this type
and region there was often one room or annex added, which was a 'winter–house'. The
main entry to the building was located on the side facade. Through the 'both-sided' porch
was the entrance to the first floor. Under the porch was the additional entry to the ground
floor. From the main hall there was an access to living quarters and to cowshed and barn
on the other side. Two parts of living quarters are asymmetrical – one has three windows
in the front facade and the second part has two windows. The small hall between them
has one window. Nowadays in Abramov's house there is an exhibition presenting life in
the country at the turn of 20th century. Characteristic element in peasant houses of this
region is ridge beam. It is a beam with a figure of a horse on the front side of a house. It
protects board's edges, but also as a symbol of the sun, it protects inhabitants from evil
5

Permilowskaja A.B.,Krestianskij dom w kulturie russkowo siewiera (XIX – naczało Xxwieka) – the author of the
book writes about three parts of vertical plan of a peasant house – attic, living space and cellar – it is connected
with symbolical meaning of zones in the house. In article author describes homes from architectural point of
view.
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forces (pic. 1). Other decorative elements has also symbolical and practical meaning .
Balconies, window shutters, porches or paintings on the front facade are examples of
variety of motives connected with culture, tradition and believes of people in Northern
Russia. Wooden architecture of Northern Russia is an interesting example of the treasury
of knowledge about customs, culture and history of Russian people, who have shaped
intuitionally their own homesteads since ages. The consciousness of architects who may
design new buildings in such region is very important. It is decision of architect whether a
new building will harmonize with the background (the old peasant houses and the nature)
or not. But before this decision, designer must have knowledge about the region in which
he will create modern house.
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WIELKA PŁYTA NA STYKU ŻELAZNEJ KURTYNY
PANEL HOUSING AT THE EDGE OF THE IRON CURTAIN

Grzegorz Wojtkun
dr inż. architekt
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Zakład Projektowania Architektonicznego

STRESZCZENIE
W niniejszym artykule podjęta została problematyka powstania i rozwoju budownictwa
wielkopłytowego w odniesieniu do argumentów ideologicznych. Ten splot uwarunkowań
sprawił, że przetrwało ono blisko cztery dziesięciolecia. W niektórych krajach wielka płyta
stała się wręcz ikoną nowoczesnego mieszkalnictwa. Wszystko to pozwala nam dziś
spojrzeć na nią nie tylko w świetle niedoskonałego pod względem architektonicznym
tworzywa.
Słowa kluczowe: Ciężka prefabrykacja, wielka płyta, rywalizacja ideologiczna w Europie
i na świecie, polskie mieszkalnictwo lat 70. i 80, wschodnio- i zachodnioniemieckie.
ABSTRACT
This article brings up problems of raising and development of panel housing in reference
to ideological arguments. Such coincidence caused, that it has been lasting for 40 years.
In some countries panel housing has become an icon of modern housing. Today we can
look at these problems not only in the light of architecturally imperfect fabric.
Key words: Heavy prefabrication, panel building, ideological rivalry in Europe and cross
the world, Polish housing of 70s and 80s, Eastern Germany housing.
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Można wysunąć przypuszczenie, że tylko powstanie dwóch przeciwstawnych bloków
ideologicznych, a w dalszej kolejności dążenie przez jeden z nich do osiągnięcia supremacji ekonomicznej i ideologicznej w Europie i na świecie przyniosło rozwój systemów
uprzemysłowionych w mieszkalnictwie na skalę znaną z drugiej połowy XX stulecia. Jeśli
za prekursorów ciężkiej prefabrykacji uznać środowiska holenderskich i niemieckich architektów z lat 20. i 30. to ostatni z wymienionych porzucili ją jeszcze przed rozpoczęciem
drugiej wojny światowej, a w trakcie jej trwania uznali przede wszystkim za jeden ze sposobów przyspieszenia odbudowy miast po nalotach alianckich.
Wady przesądzające o ograniczonych możliwościach zastosowania systemów uprzemysłowionych w mieszkalnictwie ujawniły się nieomal w chwili przyspieszenia ich rozwoju.
Wady te już w drugiej połowie lat 50. dostrzeżono w krajach „luksusu mieszkaniowego” –
Austrii i Szwajcarii, następnie w Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim w Republice Federalnej Niemiec. Najpóźniej we Francji oraz naturalnie w krajach komunistycznych. We
Francji wyniknęło to z nadzwyczaj złożonej sytuacji społecznej zdeterminowanej silnym
naporem imigrantów z departamentów zamorskich, a w krajach zza żelaznej kurtyny
z trudności natury systemowej. Właśnie w Republice Federalnej Niemiec zostały zapoczątkowane badania nad skutkami ekonomicznymi i społecznymi zastosowania ciężkiej
prefabrykacji.
Początek lat 60. przyniósł dynamiczny rozwój gospodarczy Niemiec Zachodnich i zdecydowany wzrost ich znaczenia w Europie. Efektem tego było między innymi zintensyfikowanie działań na polu mieszkalnictwa. Właśnie w Republice Federalnej Niemiec najsilniej
było wtedy słychać głosy krytyki w odniesieniu do „ekstensywnej urbanistyki osiedlowej”.
Towarzyszyły im poglądy, że więź sąsiedzka na obszarach zespołów mieszkaniowych
może powstać wskutek spiętrzenia zabudowy i tym samym skupienia mieszkańców na
niewielkiej przestrzeni. Niemały wpływ na te domniemania wywarł pięciokrotny wzrost cen
gruntów budowlanych oraz potrojenie ilości samochodów osobowych z 1,7 miliona do 4,5
(1960-1970)1. Powyższy cel starano się osiągnąć przez koncentrację zabudowy w samodzielnych pod względem bytowym jednostkach osiedlowych. W ten sposób w ramach
projektów pilotażowych na szczeblu krajów związkowych (Land) i państwa rozpoczęto
realizację wielkich „satelitarnych” zespołów mieszkaniowych. Należało do nich zaliczyć
80. tysięczne München-Neuperlach, Meckenheim-Merl będące „sypialnią” dla obszaru
stołecznego Bonn, Hochdahl dla Düsseldorfu i Wuppertalu oraz 50. tysięczne miasto
przemysłowe Wulfen2. Do największych zrealizowanych wówczas osiedli mieszkaniowych niewątpliwie należał berliński Gropiusstadt (18 tysięcy mieszkań; 1962-1972),
Märkisches Viertel (17; 1963-1974) i Falkenhagener Feld (11; 1963-1973), monachijskie
Neuperlach (20,1; 1963-1991), norymberskie Langwasser (13,4; 1956-1995) oraz hamburskie Steilshoop (6,7; 1969-1980). Wszystkie pozostałe liczyły nie więcej niż cztery i pół
tysiąca mieszkań. Za „wielkie” przyjęto tym samym uważać jednostki, w których skupiono
co najmniej siedem tysięcy mieszkań. Wspólną ich cechą był znaczny odsetek lokali socjalnych, na przykład w Gropiusstadt, Langwasser, Märkisches Viertel i Neuperlach przekroczył on 75 procent, ale w Falkenhagener Feld i Mannheim-Vogelstang wyniósł mniej
niż 30. Zbiorowości zamieszkujące te zespoły mieszkaniowe odzwierciedlały strukturę
zachodnioniemieckiego społeczeństwa.
W końcu pierwszej połowy lat 60. nasileniu uległa krytyka wysokiego budownictwa
mieszkaniowego. W publikacjach The Death and Life of Great American Cities – Życie
i śmierć amerykańskich miast (Jacobs) oraz Die Unwirtlichkeit unserer Städte – Niegościnność naszych miast (Mitscherlich) poddano w wątpliwość dotychczasowe kierunki
rozwoju miast. W szczególności skrytykowano w nich dominację blokowisk w krajobrazie
1

Było to związane z gwałtownym wzrostem liczby osób zatrudnionych codziennie korzystających z indywidualnych środków transportu (30 procent, 1970).
2
Ostatecznie żaden z tych zespołów zabudowy mieszkaniowej nie osiągnął zaplanowanej wielkości ani zaludnienia, na przykład wspomniane wyżej Wulfen ostatecznie stało się peryferyjną dla Dorsten 12,5. tysięczną
dzielnicą Wulfen-Barkenberg (1996).
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kulturowym. Wskazano również na problem szybkiego ich wyludniania. Tego rodzaju
opinie czyniło zasadnymi spowolnienie gospodarcze z drugiej połowy szóstej dekady XX
stulecia i związane z tym ograniczenie subsydiowania powszechnego mieszkalnictwa.
Mimo iż sytuacja ogólna w Republice Federalnej Niemiec wydawała się wówczas stabilna
to deficyt lokali niezmiennie oscylował wokół blisko dwóch milionów (1,8). Wskutek tego
na początku lat 70. doszło do zmian w zachodnioniemieckiej polityce społecznej, a w
szczególności do jej „socjalizacji”. Wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do poprawy
sytuacji w powszechnym mieszkalnictwie objęto dotacjami. W niektórych wypadkach
przekraczały one nawet 95 procent nakładów. Liberalizacji uległy również przepisy fiskalne. Dzięki temu zdolność produkcyjna zachodnioniemieckiego budownictwa mieszkaniowego po raz pierwszy i jedyny w historii tego kraju przekroczyła siedemset tysięcy lokali
(714), to jest 12 na 1 000 osób (1973)3.
Sytuacja mieszkaniowa stymulowana bodźcami socjalnymi zapewniła wówczas również
dynamiczny rozwój uprzemysłowionych technik wznoszenia budynków4. Konieczne stało
się tym samym podjęcie wysiłków w celu usystematyzowania problematyki związanej
z kształtowaniem architektury rozległych obszarów mieszkaniowych. W następstwie tego
ogłoszono Konkurs architektoniczny na elastyczny układ mieszkania (1971). Jego celem
stało się określenie możliwości i zakresu stosowania systemów konstrukcyjnomontażowych w mieszkalnictwie. W Dortmundzie, Geislingen, Hamburgu i Ulm wytypowano tereny pod eksperymentalne zespoły wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.
Przedsięwzięciu temu towarzyszył konkurs budowlany Elementa 72. Miał on umożliwić
wyłonienie optymalnego pod względem ekonomicznym, funkcjonalno-przestrzennym oraz
architektonicznym uprzemysłowionego systemu konstrukcyjno-montażowego budownictwa mieszkaniowego. Uniwersalność przedstawionych w tym konkursie rozwiązań materiałowych i technicznych miała przesądzić o ich zastosowaniu w skali kraju. W konkursie
Elementa 72 obok architektów niemieckich udział wzięli również projektanci z Danii i Finlandii. Dokonane wówczas rozstrzygnięcia stały się podstawą realizacji siedmiu eksperymentalnych budynków mieszkalnych w Bonn, Hannoverze i Norymberdze.

Ryc. 1. Wysokościowe budynki mieszkalne w Mannheim (po lewej) oraz wielkopłytowa dzielnica satelitarna
Monachium-Neuperlach dla 80. tysięcy mieszkańców (lata 70.). Źródło: www.de.wikipedia.org
Fig. 1. High-rise builidings in Mannheim (on the left) and panel houing In Munchen-Neuperlach for 80.000 inhabitants (70s). Source: www.de.wikipedia.org

Wyniki konkursu architektonicznego na elastyczny układ mieszkania oraz konkursu budowlanego Elementa 72 z całą siłą obnażyły zagrożenia płynące z uprzemysłowienia
technik wznoszenia budynków. Słusznie obawiano wówczas się, że wielkopłytowe „two3

Dla porównania w tym samym mniej więcej czasie ilość wybudowanych mieszkań na tysiąc osób wzrosła
w polskim mieszkalnictwie z 5,8 (1971) do 8,1 (1978). Był to najlepszy wynik wśród krajów komunistycznych.
4
W połowie lat 60. wysunięto przypuszczenie, że kolejnym stopniem rozwoju technologii wielkopłytowej będzie
budownictwo z elementów wielkoprzestrzennych.
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rzywo” wywrze destrukcyjny wpływ na jakość rozwiązań architektonicznych. Z kolei dążenie do zminimalizowania kosztów produkcji w fabrykach domów nieuchronnie doprowadziłoby do ograniczenia różnorodności asortymentu i tym samym do ujednolicenia układów i wysokości zabudowy (typizacja). Jednocześnie analizy ekonomiczne wykazały
skrajną energo- i materiałochłonność tego rodzaju budownictwa. Wyniknęło to między
innymi ze specyfiki procesu technologicznego opartego na przyspieszonym dojrzewaniu
betonu. Uprzemysłowienie budownictwa, a w szczególności oparcie go na ciężkim sprzęcie (wytworzenie, transport, montaż) skutkowałoby skrajnym skomplikowaniem procesu
inwestycyjnego pod względem logistycznym. Duże rozmiary i waga pojedynczych elementów czyniły je nadzwyczaj podatnymi na trudne do naprawienia uszkodzenia. Wysokie początkowo tempo robót budowlanych w chwili ukończenia „stanu surowego zamkniętego” wymagało zdecydowanego jego spowolnienia w celu przeprowadzenia prac wykończeniowych. Wszystko to daleko wykroczyło poza zakres związany z przedsięwzięciami
realizowanymi w tradycyjny sposób.
Biorąc powyższe pod uwagę zachodnioniemieckie zespoły eksperckie jednoznacznie
wykluczyły zastosowanie któregokolwiek systemu konstrukcyjno-montażowego na szczeblu centralnym. W konkluzji zalecili oni ograniczenie stosowania technologii wielkopłytowych do „interwencyjnego” mieszkalnictwa socjalnego, a w chwili amortyzacji linii produkcyjnych całkowitą rezygnację z tego sposobu wznoszenia budynków (1972). Jednakże
ponad żelazną kutyną toczyła się wówczas zaciekła rywalizacja ekonomiczna i ideologiczna. O przyszłości ciężkiej prefabrykacji zdecydowały głosy zachodnioniemieckich
polityków. Z kolei w strategii gospodarczej krajów komunistycznych kluczowe znaczenie
odgrywało w tym czasie dążenie do zdynamizowania produkcji opartej na technologiach
zakupionych w krajach wysokorozwiniętych. Paradoksalnie sprzyjającą okolicznością
okazał się wybuch konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie (1973). Towarzyszące mu
przesilenie naftowe sprawiło, że fabryki domów stały się kosztownym balastem dla pogrążających się w recesji gospodarek państw zachodnich. Możliwość nabycia licencji, linii
produkcyjnych, a nawet całych fabryk domów wykorzystało polskie kierownictwo państwowe. Napływ austriackich, francuskich i niemieckich technologii w krótkim czasie przyczynił się do niepomiernego wzrostu jakości mieszkalnictwa. Polska zaczęła być wówczas postrzegana jako kraj wchodzący w epokę „płynnej, szybko postępującej nowoczesności”. Działania władz państwowych w tym zakresie przyniosły najwyższy od zakończenia drugiej wojny światowej poziom społecznej akceptacji5.
Splot przytoczonych wyżej okoliczności przyczynił się do zaistnienia sprzężenia zwrotnego. W państwach niesocjalistycznego obszaru gospodarczego doszło do ugruntowania
przekonania, że eksport technologii związanych z budownictwem, szczególnie fabryk
domów, do innych krajów komunistycznych uczyni te technologie ekonomicznie opłacalnymi. Okazało się to o tyle zasadne, że za żelazną kurtyną ciężką prefabrykację uznano
za perspektywiczną.
Jednak wysoki stopień kapitałochłonności wdrożeniowej i kontynuacja produkcji w ramach systemów uprzemysłowionych budownictwa mieszkaniowego mogły ulec amortyzacji jedynie na drodze realizacji dużych zespołów osiedlowych „skoncentrowanych
w czasie i przestrzeni”. Wynikłe stąd obciążenie gospodarki powinno zostać skompensowane zwiększeniem efektywności systemu ekonomicznego lub znacznym obniżeniem
poziomu życia ludności. Jednak w państwach komunistycznych związana z wieloletnimi
represjami i zadekretowanym państwowym przymusem powszechna niechęć społeczeństwa do kierownictwa polityczno-państwowego paraliżowała działania jego członków
zmierzające do przeprowadzenia reform ekonomicznych. Ponadto w gospodarkach stymulowanych sztucznymi bodźcami podjęcie decyzji o uprzemysłowieniu mieszkalnictwa
nieuchronnie prowadziło do jednostronnego jego rozwoju i pogłębienia trudności na rynku
5

Za pomocą oprzyrządowania fabrycznego zachodnioniemieckiej firmy Kesting poddano modernizacji System
W-70, który następnie oznaczono Wk-70 (1972). Zakupiono wówczas również niepełną licencję na angielski
system szalowania (Acrow). Równolegle napłynął ciężki sprzęt budowlany z Austrii (Steyr) i Francji (Berliet).
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towarów konsumpcyjnych. Dlatego też w celu utrzymania dotychczasowego standardu
mieszkalnictwa mimo narastających trudności gospodarczych, poszukiwano zewnętrznych źródeł jego finansowania6. Charakter działań podjętych wówczas w Niemieckiej
Republice Demokratycznej i w Polsce, mimo iż dzieliła je blisko dekada, okazał się nieomal identyczny.
W Polsce w końcu lat 50. XX stulecia i w latach 60. istniało ponad dziesięć systemów
konstrukcyjno-montażowych opartych na prefabrykacji wielkopłytowej. Dla porównania w
Niemczech Wschodnich zaledwie dwa (P2 i Q3). Charakterystyczna dla naszego kraju
różnorodność rozwiązań nie tylko ograniczyła zasięg stosowania systemów uprzemysłowionych, ale również możliwość zracjonalizowania kosztów inwestycji. Dlatego też na
mocy uchwały Rady Ministrów przyjęto wówczas tezy dotyczące typizacji w budownictwie, w której celem stało się stosowanie zasad koordynacji wymiarowej, ustalonych wielkości modularnych, gabarytów […] jak również założeń programowo-użytkowych (19591965). Ustalenia te miały obowiązywać przy programowaniu inwestycji, projektowaniu,
produkcji materiałów i wyrobów budowlanych oraz organizacji i realizacji budowy7. Następnie uchwalono wytyczne w zakresie budownictwa typu miejskiego i wiejskiego (19661970), w których jednym z priorytetów stało się opracowanie założeń ogólnokrajowych
systemów prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego (1966). W szczególności
zamierzano dokonać ich wyboru pod kątem możliwości uzyskania optymalnych warunków użytkowych, technicznych i realizacyjnych oraz […] ekonomicznych8.
W ośrodkach badawczo-wdrożeniowych w Szczecinie i Warszawie rozpoczęto działania
celem koordynacji wymagań normatywno-technologicznych, funkcjonalno-przestrzennych
i architektonicznych w skali kraju. Wysiłki te doczekały się rozstrzygnięcia w trakcie dwuetapowego konkursu zorganizowanego przez Departament Techniki Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (1968). Przyjęte w nim kryteria oceny
użyteczności systemu konstrukcyjno-montażowego oparto na dwóch kluczowych przesłankach – otwartości (zasięg lokalny, regionalny i ogólnopolski) i rodzaju budulca (beton
towarowy). Pierwszą z nich odniesiono do możliwości różnorodnego kształtowania i rozwijania typoukładów, powszechnego zastosowania, a nawet międzynarodowej wymiany
elementów i urządzeń technicznych. Druga natomiast dotyczyła materiału co było związane z koniecznością uruchomienia wielkoseryjnej produkcji przemysłowej w stacjonarnych zakładach prefabrykacji. Dążono tym samym do ograniczenia czynności na placu
budowy do prostego montażu gotowych elementów. Konkurs miał ponadto przynieść
propozycje poprawy rozwiązań użytkowych [mieszkań] oraz stanowić podstawę […] określenia kierunków zmian w obowiązującym „normatywie mieszkaniowym”9. W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego etapu konkursu do realizacji wybrano oparty na radzieckich liniach technologicznych System szczeciński. Natomiast w dalszym postępowaniu przyjęto
do stosowania, zdecydowanie bardziej ekonomiczny, System budownictwa mieszkaniowego z elementów wielkowymiarowych W-70. Jego wdrożenie przewidziano w polskich
fabrykach domów. System W-70 został następnie uznany za rozwojowy i objęty trójstopniową typizacją. Na szczeblu centralnym objęła ona podstawowe elementy konstrukcyjne. Z kolei na stopniu regionalnym odzwierciedlała specyfikę materiałową i użytkową,
a na lokalnym dotyczyła autorskich rozwiązań projektowych. W systemie W-70 przyjęto
trzy wysokości zabudowy – pięć kondygnacji, jedenaście i szesnaście. Pierwsza nie była
związana z koniecznością wyposażenia budynków w urządzenia dźwigowe i zsypowe.
Drugą natomiast uznano za optymalną pod względem parametrów technologicznych
i wykorzystania terenów uzbrojonych. Z kolei szesnaście kondygnacji stanowiło granicę,
6

Hafner T., Wohn B., Rebholz-Chaves K.: Wohnsiedlungen. Entwürfe, Typen, Erfahrungen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Basel-Berlin-Boston, Birkhäuser Verlag 1998, s.158.
7
Uchwała Nr 285 Rady Ministrów z dn. 02.07.1959 r. w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji w budownictwie (M. P. Nr 70, poz. 365, M. P. Nr 23, poz. 109), s. 608.
8
Uchwała Nr 126 Rady Ministrów z dn. 13.05.1966 r. w sprawie dalszego rozwoju typizacji w budownictwie (M.
P. Nr 30, poz. 157), s. 286.
9
Ibidem.
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której przekroczenie byłoby związane z koniecznością zmiany techniki wznoszenia budynków. Budynki szesnastokondygnacyjne miały pełnić rolę dominant architektonicznych
w zespołach zabudowy. Przestrzenna i użytkowa otwartość Systemu W-70 została następnie usankcjonowana ministerialnym zezwoleniem na przekroczenie górnej granicy
obowiązującego wówczas normatywu mieszkaniowego od 0,5 kwadratowego powierzchni użytkowej w mieszkaniach kategorii M-6 do 7,5 w M-3 (1972)10.
Jednak wyniki Konkursu na otwarty system budownictwa mieszkaniowego, między innymi
wskutek braku mocy wiążącej, w nieznacznym stopniu wywarły wpływ na ograniczenie
ich ogólnej ilości. W dalszym ciągu stosowano poddane licznym modyfikacjom systemy:
WWP, OWT-67/75 i WUF-T. Niewątpliwie umożliwiło to zróżnicowanie rozwiązań architektonicznych i nadanie im cech lokalnych, ale podobnie jak w połowie lat 60. stanęło na
przeszkodzie zracjonalizowania kosztów inwestycyjnych. Wydaje się, że kluczową rolę
odegrał w tym wypadku wzmożony napływ kapitału zza granicy11.

Ryc. 2. Budowa pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego w technologii Wk-70 w Osiedlu Arkońskim
w Szczecinie (1974). Źródło: archiwum autora
Fig. 2. Construction of 5-storey panel building in Wk-70 technology on Arkońskie settlement in Szczecin (1974).
Source: author’s archive

Charakter przytoczonych powyżej działań okazał się odmienny od praktyki przyjętej
w znajdującej się w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego Niemieckiej Republice
Demokratycznej. Możliwość zwiększenia tempa realizacji budownictwa mieszkaniowego
oparto wyłącznie na typizacji o zasięgu krajowym. W tym celu w Państwowej Akademii
Budownictwa i Politechnice Drezdeńskiej opracowano zaledwie jeden „otwarty” system
konstrukcyjno-montażowy – WBS 70 (WohnungsBauSystem 70, 1970-1972). Przewidziano w nim realizację zabudowy o wysokości pięciu kondygnacji, sześciu i jedenastu.
Jednocześnie wprowadzono do stosowania uzupełniający system wielkopłytowy budow10

Zarządzenie nr 10 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 czerwca 1972 roku
w sprawie odstępstw od normatywu projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w
miastach i osiedlach (Dz. Bud. Dz. Urz. Nr 6/1972, poz. 10).
11
Obecnie szacuje się, że poręczenia kredytowe udzielone Polsce w latach 70. osiągnęły niebagatelną kwotę 5
miliardów dolarów amerykańskich (1971-1975), a następnie zostały podwojone (1976-1979).
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nictwa wysokościowego – WHH GT 18, 21/18 (Wohnhochhaus Großtafelbauweise
18,21/18 1969-1971). Pojedyncze budynki mieszkalne o wysokości osiemnastu kondygnacji i podwójne o wysokości osiemnastu i dwudziestu jeden kondygnacji, zlokalizowane
w punktach „węzłowych”, miały stanowić dominanty architektoniczne. Wszystko to umożliwiło zdecydowane zdynamizowanie produkcji mieszkań i rozpoczęcie budowy „serii”
blokowisk – Dessau WK IV-VI (7,8 tysiąca mieszkań), Drezno-Johannstadt (2,5), Schwerin-Weststadt (3,5), Brandenburg-Nord (5,3) i Rostock-Südstadt (6,5). Jednocześnie nastąpiło pożegnanie z koncepcją „przodujących gałęzi przemysłu” na rzecz planowo proporcjonalnego rozwoju gospodarki narodowej12. Wskutek tego doszło do wyraźnego ożywienia gospodarczego i poprawy warunków bytowych ludności. Opłaty za czynsz, prąd i
wodę objęto subwencjami w takim samym stopniu jak artykuły spożywcze pierwszej potrzeby. Ułatwiono dostęp do tanich mieszkań, bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz dodatków i urlopów wychowawczych. Mimo to deficyt mieszkań w Niemieckiej Republice Demokratycznej przekroczył 850 tysięcy lokali powiększając z każdym rokiem skalę społecznej frustracji (1971). Zagrożenia stąd płynące dostrzeżono również na „najwyższym
szczeblu”. Dlatego też rozwiązanie kwestii mieszkaniowej do 1990 roku jako problemu
społecznego stało się głównym zadaniem realizowanym poprzez jedność polityki gospodarczej i społecznej partii i kierownictwa państwowego13. W „obiegu publicznym” pojawiło
się wówczas hasło – nie jakieś mieszkanie dla każdego, lecz każdemu jego mieszkanie.
Następnie uchwalono piętnastoletni program rozwoju wielorodzinnego mieszkalnictwa.
Przyjęta w nim wysoka dynamika wzrostu produkcji przemysłu budowlanego miała umożliwić wzniesienie i zmodernizowanie blisko trzech milionów mieszkań. Zamierzano to
osiągnąć przez ujednolicenie zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz skoncentrowanie całego wysiłku na realizacji budownictwa wielorodzinnego. W tym celu powołano do
życia uspołecznione samodzielne przedsiębiorstwa budowlane skupiające jednostki wykonawcze, wytwórcze oraz planowania i nadzoru (Volkseigenere Betriebe – Baukombinate, VEB Baukombinate). Dlatego też od połowy lat 70. roczna produkcja mieszkań przekroczyła 100 tysięcy lokali, to jest 6,5 na 1 000 osób.

Ryc. 3. Transport prefabrykatów wielkopłytowych w osiedlu mieszkaniowym w Karl-Marx-Stadt (początek lat
70.) – po lewej oraz uroczystości z okazji czterdziestolecia utworzenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej; w
tle wielkopłytowa zabudowa mieszkaniowa przy Karl-Marx-Alle (WBS70/80) – po prawej. Źródło: Deutsche
Fotothek (po lewej) oraz www.commons.wikimedia.org (po prawej)
Fig. 3. Transportation of building panels to settlement in Karl-Marx-Stadt (beginning of 70s) – on the left side,
and celebrations of 40 Anniversary of raising the German Democratic Republic; in the background panel housing at Karl-Marx-Alle (WBS70/80) – on the right side. Source: Deutsche Fotothek (left) and
www.commons.wikimedia.org (right)

12

Wolle S.: Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971-1989. Warszawa, Wiedza Powszechna 2003, s. 280.
13
Hafner T., Wohn B., Rebholz-Chaves K.: Wohnsiedlungen…, op. cit., s. 99.
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Jednak w końcu lat siedemdziesiątych we wschodnioniemieckiej gospodarce doszło do
wyraźnego pogłębienia się trudności o charakterze systemowym, a w szczególności do
gwałtownego spadku pokrycia importu realizowanego w walutach wymienialnych. Poszukując zewnętrznych źródeł finansowania mieszkalnictwa doszło do „ocieplenia klimatu
politycznego”, a następnie gospodarczego zbliżenia między państwami niemieckimi
(1983-1984). Wskutek tego władze federalne w Bonn po raz pierwszy w historii udzieliły
poręczenia wschodnioniemieckim instytucjom finansowym na kwotę blisko 2 miliardów
marek14. Niedługo później produkcja mieszkań we Wschodnich Niemczech osiągnęła
apogeum i per capita była najwyższa w Europie (1985). Jednak sytuacja ta stanowiła
niedostrzegane przez wschodnioniemieckie kierownictwo polityczno-państwowe groźne
memento. Po tej samej drodze kroczyła niespełna dekadę wcześniej pogrążona w permanentnym kryzysie i targana niepokojami społecznymi Polska.
Wielka płyta doprowadziła do całkowitego przekształcenia krajobrazu miast w Europie.
Związane z nią przemiany kulturowe i obyczajowe trudno dziś jednoznacznie ocenić,
a w szczególności zanegować. Dlatego w Polsce kres wielkiej płyty nastąpił dopiero
w chwili całkowitej dekapitalizacji bazy wytwórczej i wyczerpania zapasów prefabrykatów
(1995). Z kolei w obu państwach niemieckich decyzję o zaniechaniu jej stosowania podjęto po ujawnieniu nieprawdopodobnej skali degradacji środowiska naturalnego i zbudowanego na wschód od Łaby (1991). W ślad za tym porzucono ciężką prefabrykację
we Francji (1993).

Ryc. 4. Wyburzanie budynków wielkopłytowych w Bergen-Rotensee na Rugii (2006). Źródło:
www.panoramio.com, Daniel Schütt
Fig. 4. Demolition of panel housing in Bergen-Rotensee on Rugia (2006). Source: www.panoramio.com, Daniel
Schütt
14

Kwotę tę można porównać z łączną wysokością rat kredytowych udzielonych Polsce w drugiej połowie lat 70.
przez amerykańskie i europejskie instytucje finansowe.
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Wielka płyta przetrwała prawie cztery dziesięciolecia mimo iż niewiele racjonalnych argumentów przemawiało za jej zastosowaniem. Jakby tego było mało w niektórych krajach
stała się wręcz ikoną nowoczesnego mieszkalnictwa. Obecnie w wielu krajach Europy
i Stanach Zjednoczonych z wielkopłytowych elementów drewnianych wznoszone są jednorodzinne budynki, a w zjednoczonych Niemczech niezwykle prężnie rozwija się budownictwo z wielkoblokowych elementów ceramicznych.

Ryc. 5. Kein Ort zum sterben – żadne miejsce nie jest nudne. „Bezludne miasto” – Schwedt nad Odrą (2010).
Zabudowa przy ulicy Róży Luksemburg. Źródło: archiwum autora
Fig. 5. Kein Ort zum Steven – no boring places no more „Homeless city” – Schwedt am Oder (2010). Housing at
Rose Luxemburg street. Source: author’s archive

PANEL HOUSING AT THE EDGE OF THE IRON CURTAIN
One can assume, that uprising of two opposite ideological blocks in the world brought
development of industrial systems in housing on the scale known from the second part of
XX century.
Research on economic and social effects of heavy prefabrication was firstly carried out in
Germany. In the 60s, construction of large “satellite” housing areas e.g. BerlinGropiusstadt (18) and Markisches Viertel (17), München-Neuperlach (20,1), NürnbergLangwasser (13,4) and others. For the purpose of systematization of problems referring
to architectural design of housing a competition on Elastic apartment layout was announced (1971) and construction competition Elementa 72. It revealed with all the
strength all threads coming out industrialization in housing. Although over the iron curtain
was hard economic and ideological rivalry, so heavy prefabrication was decided by votes
of West Germany politicians and global recession. Character of activities in GDR and
Poland was barely identical.
At the end of 50s (XX century) and 60s in Poland, there was over 10 construction and
assemblage systems based on panel prefabrication. For the comparison in Eastern Germany – only 2. This is why based on the Ministerial Legal Act some theses on standardization in housing were agreed. In the nest phase, they elaborated and agreed on system
of panel housing called (W-70).
In Germany, the possibility of speeding up construction of housing was based only on
national standardization, one WBS70 system. It allowed start of construction of “series” of
panel housing areas – Dessay WK IV-VI (7.800 units), Dresden-Johannstadt (2.500
units), Schwerin-Weststadt (3.500 units), Brandenburd-Nord (5.300 units) and Rostock-
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Sudstadt (6.500 units). Besides, they brought into operation social independent construction companies gathering construction, production, planning and supervision units (VEB
Baukombinate). For this reason since 70s the annual production of housing in GDR was
higher than in many high – developed countries.
The large panel housing resulted in total transformation of urban landscapes in Europe.
Cultural and social changes are presently hard to evaluate, particularly neglect.
Presently in many European countries and USA some single-housing buildings are constructed by wooden panels and in Germany there is very resilient market of large ceramic
panels in housing.
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